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هوالتلهوفى؟!ا

لعدةالشفهيةالشريعةاسمعليهويطلق،ال!فهيةإلرائيلبنىشريعةالتلحود:

الشريعةاسمعليهايطلقالخى!لقديمالعهكأسفارعنلتمييزهأولاً:اْسباب:

تدوينهعننهوالأنهمثالثاَ..مشافهةويعلمونهيثعلمونهكانوالأنهمثانياَ:.المكتوبة

أمر1111(:47/راباشهـموت)مدراشالخروجسفرتفسيرفىجاءماإلممااسخخادأ

التفاسيرأماوالمكتوباتوالأنبياءالتوارةأسفاردوذقائلأَ:موسىتباركالقدهوس

.اشفاهةفقكونوالتلحودوالمرويات

عدةوضعها)مشخا(وتسمىتشريعاتعنعبارةمتز،،منال!لموديتكون

وضعها)جمارا(وتسمىالمتنهذاعلىولشروح)تنائيمإ!أيسموذالعلماءمنأجيال

)أمورائيم(.يسمونالعلماءمنأخرىاجيال،حقةمرحلةفى

علماءاجتهاداتتجميعدانماواحدأ،نصاَليسالتلمودمتنأوالمشناونص

الثالثمست!لإلمماق.مالخامس)منقرونسبعةمدىعلىوتشريعاحمماليهود

مراحل،0عدعلىأغربلة(لعمليةجمعهافىالنصوصتلكخضعتوقدالميلادى(،

تبويبعندالميلادىالئالثالقرنمستهلفيهناسىيهوداالربىبهاقامالتىآخوها

خاصةلاعتباراتوالنصوصالتشريعاتمنكبيرةمجموعةاستبعدفقدالمشنا،نص

وأطلق،آنذاكالخارجيةوالظروفعصرهومستحدثاتمستجداتعلىوبناء،به

تشريعاتيضعلمهناسىفيهودا،خارجيةأوااأبرانية1وتعنى11ابرايتا1اسمعليها

وترتيبتبويبعلىدورهواقحصرفرديا.عملأليستفهى،يؤلفهاولمالمشنا

نأمنالوغموعلىوتنقيحها.أيدينابينالموجودةالحاليةصورتهافىالمشناتشريعات
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لم(ثد!الأتفسي!-العكاء-الحمد!4-الثك!)لتلمهدا

إلمأعادتف!نهاالمشنا،كتابإلمأيضمهاولم)البرايتا!اداستبعدقدهناسىيهودا

المث!نا.لن!العلماءنقاشسياقمافىالتلمودصفحاتعلىالظهور

فى.الصحثريعمسائلوتُعرض،رئيسيةأقسامستةفىيقعتشريعكتابالمشنا!

يعرض،ثريعاتعدةفصلكلويضم،ف!ولعدةإلىبابكلهـلقسم"أبواب

المشناوكتاب.الغموضحدإلىالأحيانبعضفىيصلشديدإيحازفىالعلماءرأى

الذىالقديمالعهدكتابمنالنقيضالطرفغليقفومضمونههذاشكلهفى

تطورأخركلاناحيهَمنيعكسوهو،الأدبمعالتاريخمعالتشريحفيهيتداخل

العصر.هذافىإسرائيلبنىعندالدينىالفكر

شريعةوتطويرالدينىالخطابلتجديدالعلماءمنمحاولةالمشضاكتابويعد

والخطورالتغييررياحأماموالاستمرارالبقاءلهايكتبلكى،السلامعليهموسى

ضدالأجنبيةبالثقافاتوتأثرهماحتكاكهمبعدإسرائيلبنىعلىهبتالمى

البابلى،بالسبىالتاريخفىيعرفماوهو.م،قالخامسالقرنفىبابلإلىحمجيرهم

حضارىمحيطفىفجأةأنفسهمواوجدهإذ،ح!اريةبصدمةاليهودأصيبفهناك

والفنوالأساطيروالرياضياتوالتنجيموالفلكالدينفىالرقىبالغنمطمن

حياحممصورجميععلىالرافدينلأهلالقانونيةالنظزةانحكسثولقد،والقانون

الخشريعىالنظاموراءيكمنوالتمجيزالتقنينإلىطبيعىميلفهناكالاجماعية،

علىفقطليسالحضارةتلكبهأثرتوقد،والآشوريةالبايليةالحضارةفىالضخم

الحاجةظهرتهناومننفسها.اليونانبلادإلىتأثرِهاامتدبلبها،المحيطةالبلاد

علىويردتغيير،منحياتهمعلىطرأمايسايرئشريعىكضابإلممااليهودلدىالماسة

وكيفالعصر،هذادنىوالمستحدثاتالمستجداتعنوا!شفساراتهمتساؤلائهم

عليقتصرالمشناكتابجعلتالتىالأسباباحدذلكيكونوقدمعها،يتعاملون

مرالمشناتحميعأدوهوألا،أ!يةعنهيقللاآخرسببإلابالإضافة.ففطاال!شريع

جهة،منالمسيحيةمعخارجىصراعخضمفىعلماؤهاكانوظروفبمراحل
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التلمودهوما

فرقةوهم،أخرىجهةمنصفوفهمعنانشقتالتىالفرقمعداخلىو!راع

والصدوقيين.لأسينيينواالسامريين

منالمشضا()علماءالفريسيإنبيناحتدمالذىالصراعفإنالأمرحقيقةوفى

شريعةمعصراعهو،الأخرىالجهةمنوالمسيحيةوالسامريينوالصدوقي!اجهة

عنحماوابتعدوااليهودىالدينوسحوها()الفريسيونالمشناعلماءوضعهاجديدة

بينفاصلةحدوداَو-ضعوا،موسىدينسموهاالتىالسلامعليهموسىشريعة

فجعلوهاشريعتهمأما(الطقوسبعضفىموسىشريعةوحصروا،الشريعتين

كطبقةمصالحهميخدموبماوأهوائهميتفقبمااليوميةالحياةتفاصيلأدقفىتتحكم

ومراؤونمنافقونبانهمواتهمهمأفعالهمإلىالخقدالمسيحالسيدوجهلذلكعليا؟

ال!ثريعة،فىماأثفلوتركوا4وال!كمودطوالشبتالنعناععشوربتقديماهتموالأحمم

.(223/س)ممىوالإيمانوالرحمةالحقأى

واهتمامهمبالحرفيةلتمكسهمالفريسيينإلمالاذعاَفمَدأًالمسيحالسيدوجهكعما

الولائم!درفىالجلوسيحبونفهمللظهور،وحبهمولتعاليهمبالمظهر،الزائد

فىالناسمجييهمانويحبون(الدينى)المجمعالسنهدرينفىالأولىوال!فوف

لمغالاخهمالنقدإليهموجهكما8(.-كا23/متى)رابيما()رابإ،بوينادوهمالأسواق

الس!تحرمةوانتهاكهمY(2-2356/)متىالنجاسةمنالظاهريةالطهارةفى

ويتهمونمعارضتهمفيظهرونالغيرصالحفيهماأما،مصالحهمعلىللحفاظ

الجديدالعهديقرنماودائماَا-12(12/)مخىالممنبتحرمةبانتهاكالاخرين

يضريرجيلبأنهم4(الم6إمتىفىووصفوالهمذمهعندبالصدوقيينالفريسيين

وفاسق.

فائقةعنايةوولوهاشريعتهمعنللدفاعالفريسيينمعكسرهبلذلك

والجمودالحرقيةعنالابتعادحاولوأكما.المتناق!ةالشرائعمنتنقيتهاوحاولوا
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"(ثل!ال!قغللعي!-الحلتا-ةالصد!-الذكد)لتل!دا

المسيحجة،أتباعمنالخارجمنبهمالمزبصونمعارضوهنمعليهميأخذهالاحئى

السامريين.من،ال!دوقيةالطائفةمنالداخلومن

إلسرائيلبنوإليهاانقسمالتىوالطوائفالمسيحيةبينالديضىالصراعانتهىوقد

السامريونأما(قمران)طائفةوالأسينيونال!دوقيوداهما،طائفئينباختفاء

نابلسفىإسرائيلفىحالياَالسامريونويعيشالبقاء،لهمكففقدوالفريسيون

علماءحرمفقد.لهمالشديدةوكراهيتهماليهوداضطهادمنيعانونوهموحولون

وينجسوننجسونبأنهمعل!هموحكموابال!امريينالاخورطوالتلمودالم!خنا

مماالطائفةداخلمنوالزواجبالعزلةعليهموحكمواعليها،يمشونالتىالأرض

إسرائيلإليهتسعىماوهو،بينهمالوراثيةالأمراضانتشارنتيجةنقراضلاباحمددهم

له.وتخطط

معلمودأويعنىإربانيم!باسمبعدفيما،يعرفونفأصبحواالفريسيونأما

اْمااالأرثوذكساليهودباسمالحاضرالوقتفىويعرفون.ربانيونأوربيونوترجمتها

وبعدالميلادفي!الثامنالقرن)أواخرنسبياَمتاخرةفزةفىانشقش!فقدالفرائينطائفة

التلحود.أوالمشنافىذكرلهايردل!لذلكالجمارا؟عل!ءأىالأمورائيمعصرانتهاء

والمشنا:القديمالعهدنصعلىوالنفاسبرالشروحنشأة

هوشريعتهموضمنوهالفريسيونوضعهالذىالمشناكتابأصبحلقد

عنالفريسيونطورهاالتىالديانةوهى،أليهوديةالديانةعليهقامتالذىالأساس

هدأتأنوبعدللميلاد.الأولمماالقرونفىتبلورثوقد!أالسلامعليهموسىشريعة

فيهابدثالتطورمنجديدةمرحلةبدأت،والمسيحيينالفريسيينبينال!راعحدة

أجيالهفظهرت،اليونانيةالعقليةللعلوما!شيعابأوأكثرنضجاَاكثراليهوديةالعقلية

عنمخخلفونوهم،رواةوتعنىأمورائيم"11يسمونالفريسيينعلماءمنجديدة

مشَرعون.أومعلمونأىأتنائيم(اسمبعدفي!ا-حمليهمأطلقواالذينالمشناعلماء
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ههـالتلمودما

فىمنواكببنمسنوينعلىبنمكانونفسبرهاالئسربعةدراسةأنالملاحظومن

:والمكانالزمان

العامةمستوىب-الدارسينمسنوىاَ

الشريعةاأوالفقهامدارس1فىتنمكانتالدارسينمستوىعلىفالدراسة

مدرسةالفقهيةالمدارسظكوألض!رالمشناكتابفى)بيت(اسمعلحِهايطلقوكان

النص،تفسيرفى-والمرونةالأفقبسعةهليلمدرس!ةاتسمتشماى،ومدرسةهلمِل

تلكفىالمعلمينعلىيطلقوكان.والحرفيةبالتز!افاتسمتشماىمدرسةاما

توالواوقد.معلميأوسيديتعنياو"ربىا،حكيموتعنى"احاخام1لقبالمدارس

مناقشاتهمانصبتالذينالرواةالأمورائيم"11خلفهمثمفلسطينفىأجيالخمسةفى

الدراسة"فكانت،وفلسطينالعراقبينموزعينوكانواالمشنا،نصعلىودراستهم

وقيسارلةطبريةوفى،العزاقفىوبومباديثاوسورانهردعافىمداهدأومراكزفىتتم

الموجودةالمعاهدقلكبينللتدرش!يتنقلونالمعلمونوكان،فلسطينفىوصفورية

وفلسطينبابلفىالدينيةالمعاهدفىتمتالشريعةدرأسةأنالمأونظراَ.الجانبينعلى

والتلمودفبسطين،فقهاءدزوسنتاجوهوالأورشليمىالتلمودةهماتلمودانتجقَع

لأورشليمىاالتلمود.منأفضلالبابلىوالتلمود،بابلففهاءدروسنتاجوهوالبابلى

تمجمعهأنعلىعلاوهَالأورشليمى،منأطولزمنيةفترةاستمرفيهالعمللأن

غيرالأخأنهعلىالأورشمليمىالتلمودإلمأوينظرالأورشليمى،مندقةأكثربطريقة

البابلى.التلمودبهفيقصدمجردأالتلموداسمذكر!اذا،للبابلىالشقيق

والذىالرواةالأمورائيمالىينسفالذىالكتاب)وهوالتلمود"11افقمصمولقد

ببنهما:الفصليصعبمنداخلينلشقينالىالمشنا(،أبوابترشانفسيتبع

."إفقهويعنى)هلاخا(ويسمىالمشناتشريعيناقششقأ-
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"(ثد!الذقفسي!-المللا-الحعد!4-الذكد)دلتلموا

المناقشات!حياقفىالتشريعهذاحوكقيلتالتىالمروياتيعرضشق-ب

تا+تطالشىالمشروحأى)الجمارا(يتكونمعَاالشقينوسنأجادا،أوهجاد)ويسمى

الم!يِ-رالأميمفيهتتداخللذلكالفعَهاء؟بيندارالذىوالنقاشالمثنانصعإ!

.بالهـويات

م!تأجزاءالمحابدفىيقرؤواأنالمصلوناعتادشقد،العامةمستوىعلىأما

ال!ئالأجزاءفىأمورعنيستف!رالم!لينجمهوروكانوالأنبياء،التوراهأسنار

لنئاخخلطوقد.المصلينوإدراكوعغقليةيتافقبمابسيطاَيأتىالشرحوكانياقرؤطا!أ

جمحهورلكنالآخر،عاكلاشهتيتغلبأنودون،بالمروياتالتشريعالحرحخأ-ا

وبالتدهـيجالت!ثريع،منأكئرالمحببالقصصىلطابحهاالمروياختاستهوثهالمصلين

كيروسيلةالمفسرونفبهاووجدالتفسير،فأالصدارةمكانتحتلالمروياتبدأت

والتاريخيةالسماسيةل!حداثوفقامس!وياتهاختلافعلىالجمهورلتوجيهتجاشرة

طريقعنوتطلعاتهمآمالهمعنللتعبرِ!تنفسأفحهاوجدواكماالعصر،ذلك!

النص.ت!فحيرفىوالتأويلالرهش

الشريعة،وتفسيرالدراسةمنالمستويينهذينبينحادفصلهناكيكنولم

ماقشاتفىيدخلونوكانوالل!ثريعة،دارسونالمصلإنجمهوربإنمنكانفق!د

بدايةفىتعرضكانتالمحدثاتأنعلىعلاوة،المفسرينالحلمانامعومداخلات

كلمندرا!عتهاتتمثم،المصلينلجمهوروتفسيرهالشرحهاويحمالمعابلفىالأمر

ذلك.بعدوالتفاسيرالدراسةمعاهدفىالففهيةالواحى

اقىتشريعاحمم!ياغةعلىالفويسيينعل!ءيعكفكانحين!أنهويبدو

بتفصيرمنمضغلةالعامةكانتالتلمود،فىوشرحتالمتناكتابفىبعدفي!اتبلورت

انشخلتكما،رواياتسنالمعابدفىالوعاظيخناولهوماالأنبياءأسفار5ِالتوراه

الاَخرالشقوهو،مسائلسنالعقيدةفىالمخالفونيثيرهماعاكلاالعلماءردبهعرفة

المشنا.ل!خابإلمكهل
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التلمودصوما

العصيب!الظروفحالتأو،جمعهعلىيحرصوال!الفريسيينالعلماءأنويبدو

التفاسيركتبفىبعدفيماالتراثهذاجمعوقد،ذلكدوناليهوديةحماتمركانتالتى

11.امدراشيم1باسمتعرفالتى

التلمود؟تكونكيف

0محددقوانينعنعبارةفهولذلك؟تشريعكتابالمشنااْنذكرناأنسبق

فىيعرضالعلماءبينالرأىفىخلافوأى،الشفهيةالشريعةأموركلفىوحاسمة

تاماَكتابآليسفهوالمشنا،منالعكسفعلىالتلمودأماشديد.وبإيجازنطاقأضيق

حولالفقهاءبيندارتالتىللمناقشاتحىتسجيلعنعبارةبل،ذاتهحدفى

انصبت،القديمالشرقىوبالفكراليونانيةبالثقافةتأثرهمإلىونظراًالمشنا،تشريعات

علماءبهاتوصلالتىوالدرسالبحثطرقحولالأساسفىالفقهاءمئاقشات

معاهدفىالدراسةطريقةيعكسفالتلمود.التشريعهذااوالنتيجةتلكإلمماالمشنا

يزاولونكانواولكنهم،الشريعةدراسةتحترفطبقةهناكتكنولم،الدينيةبابل

وكان،أعمالهممنفراغهمفترةفىالشريعةدراسةجانبإ!،مختلفةوأعمالاَحرفاَ

السمنةفىشهرانوهماكلاَ"ايرح1الدينىا!لعهدفىالمثريعةدراسةفترةعلىيطلق

(مارس-فبراير)آخرآذارشهرىوجماناالشريعةدارسئمنعددأكبرفيهمايتجمع

فىالعملمنالراحةشهرهوآذارفشهر،بابلفا-سبتمبر(أغسطس)اَخروأيلولا

ح!ادبعدالراحةفترةهوايلولوشهرالشئوية،المحاصِلحصادبعدالأرض

بابأولمجددونالمشنامنواحداَباباَلفسهركلفىيدرسونوكانوا.الصيفيةالمحاصيل

يدرسونهسوفالذىالبابعنيعلنونأي،القادمةالدراسةفزةفىلتدارسهآخر

يدرسواانالمختلفةإقامتهممناطقفىالعلماءيستطيعلكى،القادمكلام)يرحفى

المادةيجمعواوأن،وإشكالجاتياوفظمسائلمنفيهمايستخرجواوأنجيداَالباب

أتمعلىالجميعيكونالدراسةموعدلمجينعندماوهكذا،الموضوعبهذاالمتصلة

استعداد.
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لم(ثدللأاتفللميا-ال!ث!-ل!دلةا-ك!لذا)لتل!ودا

شرحيعرضأوالمحدثالئشريعيطرحبأنالبابدراسةالمعهدرئيسويبدأ

حمذديقوموكانالدراسين،التلاميذعلىاليومهذافىيبحثونهالذىالتشريعاوالمشنا

مافيقول،الأماميةالصفوففىالجالسينالعلماءاحدالأحسِانبعضفىالمهمة

منويطلبالمشنامنجزءاَيقرأأو،الموضوعهذابخصوصسمعهماأواستحدثه

ثم،الموضوعحمذاالمتصلةالمستبعدةالتشريعاتأى)البرايتا(يذكرأنالمشرعينأحد

ثابتعددوهناك.التشرتهذاوبينبينهاالعلاقةْويوضحون)البرايتا(يحثرحون

المشنا.نشريعاتمنتشريعكلدراسةعندعليهاالإجابةلمجبالأسئلةمن

التشريع؟هذافىمنهجهيظهرالذىالمشرعهومنأولأ:

التشريمأهذااليهيستندالذىالتوراتىالتشريحهوماةثانيأ

التشريع؟هذافيهايطبقالتىالخاصةالحالةهىماثالثاً:

اختلفوافلقد،للئشريعالنمالمضبوطبتحديدتتعلقأخرىأسئلةجانبإلما

وأالأقوالترتيبأوالفقهاء،أسماءحولأو،التشريعنصحولالأحيانبعضفأ

عنمفهومةوغيرمبتورةتبدوالتىالجملبتفسيراهتمواكما.بعفالكلماتهجاء

الئناقضإزالةطويقْعنأو،الت!شريععليهايقومالتىالفقهيةالقاعدةتوضيحطريق

شموليةأكشرأحكاماستنباططريقعنأوآخر،وتشرلِعالتائريعهذابينالموجود

المشنا.فىالواردةالموجزةالتشريعاتمن

التلاميذوكان،رأيهالنقاشيديرالذىالدينىالمعهدرئيسويعرض

وأاَخرين،فقهاءآراءإلمااو،أخرىم!ادرإلىاستناداَالأحيانبحضفىيعارضونه

جدأقصيرأالنقاشيكونالأحيانبعضوفى.مختلفةمنطقيةحججإلمااستناداً

احيانوفى،المعروفةالأمورفىخصوصاَواحد،معنىذاتإجابةفىويفلخص

النقاشينهىالدينىالمعهدرئيسوكانمنادش،منأكثرليضمالنقاشيتسعأخرى

.معروفبراْىيؤيدهأو
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التلعودصوما

الدىينىالمعهدداخلالمفتوحللنقاشحيأتسجيلأوكونهالتلمودطابعويتضح

أمور:عدةفى

ثممجسِخةمسألةحولاالنقاشفيبدأ،مواضيععدةإلىيتشعبكانالنقاشأذ

التشريعية.بالمسألةلهاصلهلاثانويةأوأساسيةأمورإلىويحطرقيتسع

لهاصلةلاأقوالعدةيذكرالدينىالمعهدرئيسكانالأحيانبعضوفى

يناقشونه؟الذىالتثريعهذاقائلالمشرعاسمذكربمناسبةالخقاشموصوعبالمسألة

ونجدهالمضموحما،وفقاَمعينبابفىتأتىانينبغىكانكثيرةأقوالهناكلذلك

الأخير.البابهذانماقائلهااسمذكربمناسبهَبهالهعلاقةلاآخربابفىتظهر

فىتردفنجدها)الأجادا(والمرهـلاتالدينيةالقصصم!إلممابالنسبةنفسهوالشىء

تشعبقدالنقاشلأنأو،البابموضوعنف!سحولتدورلأنهاإمابعينهاأبواب

الدينى.المعهدفىالموضوععرضعندالبابهذافىالقصصهذهوذكرت

المعهدداخلالمفتوحللنقاشحياَتسجيلاَوكونهالتلمودطابعيتضحكما

منالأولماالفصولفىتزكزالتسْريعيةالمادةمعظمأنوهى،أخرىظاهرةفىالدينى

أما،نشاطهمكاملفىالدارسونويكونمتسعأيكوناالوقتلأناوذلك،بابكل

تمكماعجلوعلىشديدباخت!ارالأمورفتعركاالبابمنالأخيرةالفصولفى

الدعاءبابمنالأولفالتشريعالمئالسبيلوعلىالدهينى!أالمعهدفىمناقششهاعد

فىالبابهذامنالأخيرالتشريعجاءحينفى،صفحةعشرةئمانىفىش!رحهجاء

فقط.الصفحةونصفصفحتين

التلمود:فىالدراسةمصطلحات

فقدىلذلك؟التشريعيةبالمسألةيهتمكانالدينىالمعهدفىالنقاشأنإلممانظراَ

علىوحرصوا،التفاصيلأدقبنقلوالتزموا،واضحةحدوداَمسألةلكلجعلوا
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ثدلم(الذتفسير-الخ!اء-الحطدة-الخكد)النل!ود

راوىأوقائلعلحرصواكما،الأصلفىقيلتكما،الدقيقةللغظالتشريعرفاية

صدقحول!سو)ء،الشكوكحولهااثيرتالتىالحالاتعلىالضوءوألقوا،بعالتشر

لتمييزدقسقةفقهيةمصطلحاتخلقإلمأ!.s"دا،الأقوالروايةاوالأقوال

عنيختلفإالمشنا!منالاقتباسإلىيشيرمصطلحفهناكوالسند،الاقتباسات

أقوالعنالاقتباسمصطلحعنيخخلف)البرايخا!منالاقتباسمصطلح

.التوراةمنالاتنباسمصطلحعنويختلف(رائيم)الأمهر

وجوفىويحنى)قوشيا(فهناك.الخشريعيةالمسائلأنواعبنِنواضحنمييزوهناك

الاستدلالوبينبينهاأوالمشنا،صثرعىوأقوالالتشريحيةالمسألةبنِنتضاقض

)قاشيا(بكلمةالنقاضينتهىالتناقضهذاتبريريستطيعونلاوعندماالمنطقى،

قأئ!ا.يزالماالتنافضأنوتعنى

نصوذكرالجمار)!)عالمالأمورائىأقوالدحضويعنىأتيوفتا(ومصطلح

ببنتناقضوجوديعئ)روميّا!ومصطلح،أقوالهمعيتعاراغ!الذىالمشنا

و)برايتاإ،)مشنا(بإنأوالمشما،منلَشريعينبيناى،الدرجةفىمتساويينمصدرين

.التوراةمنفقرتينبينأو

المنطقإلىاسئناداَالجمارا()عالمالأمورائىأقوالنقديعنى)اتقفتا(ومصطلح

وألها،إجابةيريدونالىَالمسألةإلمهيشير)بعْيا(ومصطلحالمشنا،إلىاستنادأوليس

فيعنى)فرخا،مصطلحأما،توضيحهويريدوذتشريعيةفقرةتفسيرفىالغموضإلم!

.صارختاقضوجود

بينأي!اَف!لهناككان،التشريعيةالمسائلبينواضحفصلهناككانوكما

الذىالرأىالممايشير)هُواَمينا(فمصطلح4النقاشتخللتالتىوالاقتراحاتالآراء

فيشير)تيقو(مصطلحأماالجائز،الرأىإلأيشيرإيما(بعيتاى11ومصطلح،اعتمدوه

يحسم.لمالذىالمعلقالأمرإلما

f%
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القل!ودصوام

التلمود؟دونمئى

دونفدكانإذامايت!حولمالشلمود،تدوينزمنمسالةفىألاَنإلممايفصللم

إلدينيةالمعاهدفىمشافهةتتمانكانتاوروايتهتدارسهأنويبدو3لاأمترتيبهفور

ظهوربعدبالخطرشعورهمعندتدوينهالااليهوداضطروقد،الدراسةومراكز

واعتناق،مذهلةيسرعةوانتشارهالإسلامظهوربعدأدركوافلقد.الإسلامىالدين

فإنالشفهىالتراثهذايدونوالمإنانهمالجديد،الدينهذااليهوداحبارمقكئير

ماْتجميعإلىاليهودبالخطرالإحساسدفعلقد.محالةلاوالاندثارالفناءإل!مصيره

،والعراقفلسطينفىودراستهمتجمعاخهممراكزفىدينىتراثمنأيديهمتحت

التلمود،وفىالتفاسيركتبفىالمروياثتكراراوثشابهسببلنايفسرالأمروهذا

بينهم.والمكانىالزمنىالفارقيعكساختلافأىوجودوعدم

،والقدوةالنموذجالإسلامبةالتفاسيركتبفىاليهودعلماءوجدولقد

البدايةفىليرثبط)ماسورا(ْالعبريةإلمماالمصطلحفنمَلوابالمأثور،التفسيرخصوصاَ

أمسورث(وأصبحذلكبعدتطورثم،القديمالعهدفىالفراءةضبطبعلامات

،المكتوبالنصقعليهادليلولامروياتمناليهودعلماءمنيؤثرماكلويشمل

التفسيرفى)الإسناد(او)الرواية(مصطلحيناظرفجعلوه)هجادا(مصطلحأما

المسلمين.عندوالرأىبالاجتهادالمفسيريناظرفهو)أجادا(مصطلحاما،الإسلامى

قا!ماالتىالشروحاليهوديةالمصادرمعظمترجعذكرتهاالتىالأسبابولهذه

السادسالقرنأوائلإلىالميلادىالثألثالقرنمنالفترةإلىالتلمودمثنعل

نامنالرغمعلىالئلمود،فىإسلاميةتأثيراثلوجوداحثمال!ايلتنفىالميلادى؟

منمتفرقةأبوابعدةويضمأوكسفوردنحطوط)وهوللتلمودمكتوبنصأقدم

يضمالذىالبريطانىالمتحفومخطوطام،اعامإلىيرجعالبابلى(التلمود

أيضاَ.الميلادىعمثرالثانىالقرنإلمايرجعالتلمودمنابواببعض
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لم(ثدلىدهأتفسيا-لحكا!ا-ل!دلةا-كالدا)لتل!ودا

شرائعهورواةفقهائهعصرفىيدونلم(لتلمودأنأرىف!نىسبقماعلىوبناءَ

)الثام!الهجرىالثانىالقرنفىالإسلاميةالتفاسيرتدوي!بعدتدوينهتمولكن

للتلمودمخطوطافاىوجودعدمنظرىوجهةيؤبدوممابها،تاثروقدالميلادى(،

التلمود.دخلتالتىالإسلاميةانفقهيةوالمصطلحاتالميلادى،الثامنالقرنقبل

التلمود:تفاسبر

أنإلمأبالإ!افة،منهجيةغيروبطريقةعجلعلىدمقدالتلمودجمعانالمأنظراَ

الديضية؟بابلمعاهدفىوالبحثوالدراسةالحياةواقعمنرؤيةنتاجال!لموديةالمادة

وفىالأخرىالمناطقفىالدارسينإلىبالنسبةمفهومةوغيرواضحةغ!يرمادتهكان!سا

الاراميةمنخليطفهع!صعبةلغةكانتالتلمودلغةأنعلعلاوةالثالية،الع!ور

حينفى،قرونعدةمدىعلىبابلحمودبهاتحدثالتىالدىارجةاللغةوهى،والحبرية

بابلفى-وحشىفيها،يعيشونكانواالتىالبلادلغةالأخرىالمناطقفىاليهودتحدث

للشامالإسلامىالفتحبعدالعربيةتاثيرتحتالغروبإلىالاَرا!ةشمسمال!فقد

اليهوديةالطوائففىالشفهيهَالشريعةدارسووجدالأسبابولهذه،والعراق

وتوضيحه:التلمودتفسيرالىالحاجةوظهرتالتلمود،دراسةفىبةصعرالمختلفة

أسئلتهميرسلونالمختلفةإقامتهممناطقفىاليهودالدارسونكانالبدايةفى

سورامعهدوهما:،بابلفىالكبيرينالدييينا!لع!دينرؤساءالمهواستفساراتهم

عظماء،وتعنى)جاؤونبم(باسمالمعهدينهذينرؤساءلف!بوقدبومباديثا،ومعهد

يتملمتفسيروهوللتلمود،الأولالتفسيربمثابةوالردودالإجاباتتلكوكانت

تزايدتوقد.وصلتهمالتىإلاشتفساراتعلىكردجاءولكنه،منهجيةبطريقة

عصرونهايةالدينيةبابلمعاهدانهياوبعدللتلمودشاملتفسرِإلمأاليهودحاجة

الميلادممط.عمترالحادىالقرنفى)الجاؤونيم(

،يبزغالأخرىاليهوديةالمراكزنجمبدأ،بابلليهودالروحيةالزعامةنهايةومع

أوروبافىوالآنجروالأندلسأفريقياشمالفىهماأحدى،مركزينفىالأخصوعلىْ
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التله!!ماصو

الحضاريةافاحيةمنوالأندلسافريقياشمالوتعدوالمانيا(+وفرنسا)إيطاليا

تتحدثفهى،الإسلاميةللحضارةوتابعية،البابليةلليهوديةامثدادأوالدينية

وفىالشريعةأمورفىنهجهاعلىوسارتبابلبعلماءوثيقةوصلتهاالربية،

المنهجتتبحالتىالغوبيةاوروباكانتالنقبضىوعل،اليهوديةالدينيةالدراسات

فىاليهوديةالدراساثكانتحإنوعل!الصلاةولىالطقوسفىالأورلشليمى

كانتازدهارها،أوجلىالإسلاميةالعربيةالحضارةمعتتفاعلالإسلاميةالبلدا)نا

ومن،الوسطىالعصورظلاميلفهامتخلفةبيئةفىتتمأوروبافىاليهوديةالدراسات

الإشكنازى.والتيارالأندلسىالتيارالتلمود،تمسيرفىمتقابلاتثيابىاتظهرتثد!

وظهرالعظماء،أي)الجاؤونيم!دربعلىأفريقياوشمالالأندلسعلماءسار

بنحننئيلالربيبهوقامع!ئر،الحادىالقرنم!مصففىللتلمودتفسيرأول

عنديتوقفلافهوالشديد،بالإيجازالتفسيرهذأويتميز.القيروانمنحوشيئيل

وعندجوهرها،هـلذكرمسألةكليلخصولكنهالتليود،فىالآمورتفاصيل

معينةقفزةيقفزوأحباناَ،الصعبةللجملأوللكلىتشرحاَيضيفالضرورة

منتفسيرإلىتحتاجلااى"بسيطة0وهذ11:بقولهويكتفىتفسيربدونويزكها

التلمود.لغةمثلوالاَراميةبالعبريةوضعهوقد،نظرهوجهة

العاشرالقرنفىالقيروانفىعاشالذىيحقوببرنسيمالربيتفسيرأما

لمسائلتفسيرعنعبارةوهوحنمئيل،الريىتفسيرمناختصاراَأشدفهو،الميلادى

الرب!تفسيرظهرالميلادىعشرالثانىالقرنوفى.بالعربيةوضعهقدوفقطمختارة

وكلانام(452-ام1351بينفيماوعاش)رمبم(بالمعروفميمونبنموسى

المادةلتجميعمحاولةفى.متكاملةواحدةكوحدةالتشريعيةالمسائلتفسيرإلىيهدف

!ْ"شطوتاالتفسيرهذاوسمىالتلمود،فىالموجودةالتشريعية
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("ثد!ل!اتغللعي!-ا!كد!-لصدلةا-ك!لذا)لتل!هدا

أبوميئيرللربيأحدهماللتلمود،تفسيرانظهرالميلادىعشرالثالثالقردأوفى

القرنوفى(.حموه)ملحمتواسمه)رمبن(برنحمانموشيهللربيوالآخر،العافية

)رشبأ(.أدرتبنشلوموالربيتفسيرظهرالمِلادىعشرالرابع

ويلقبام(45"-م)659يهودابنجرشومظهرفقدأوروباغربفىأما

فسروقد،بابلفىللجاؤونيممعا!راَوكانبألمانيامينزمنوهواالمهجراابضياء1

فقط.التلمودمنأبوابعدة

بينفيماوغاش)راشى(بوالملقبفرنسا،فىتروامنيسحقىشلوموالربويعد

الدينيةالمدرسةبينجمعفلقدالتلمود،فسرمنوأشهرأعظممنم(5511-م5451)

بحكملإشكنازيةاوالمدرسةفرنسا،وجنوبالأندلسشمالفىإقامتهبحكم،الأندلسية

فمْهيةأسئلةعلىرفىكما،الت!ضريمفىكتبعدةالفوقدوفرنمم!ا،ألمانيامعاهدفىدراسته

،الصلواتكخابفىوأدرجبعضهضموقد،مختلفةلمناسباتدينياَشعراَونظم،كثيرة

البابلى.للتلمودتفسبراَووضع،القديمللعهدتفسيراَوضعوقد

العبرية،باللغةوهو،الكاملللتفسيرمثالاَللتلمودراشىتفسيرويعد

عنها،للتعبيرمناسبةعبريةكلماتيجد-لمالتىالمواضعفىالقشتاليةباللغةواستعان

الشديدإمجازهمنالرغموعلىفوقها،نمَطتينبوضعالأجنبمِةالكلماتتلكوميز

مفهومة،كيرأوصعبةمفرداتمنفيهاماويشرحالحلمودفىجملةكليفممرفهو

البابلى.التلمودمعظمتفسبرفىنجحوقد

منأهميةاكثربعملقامبلفقط،التلمودتفسيرعلىراشىْدوريقتصرولم

النصويعدالتلمود،دراسةعليهتقومالذىالأساسىالنصتحديدوهوالتفسير

هذا.يومضاإلىوالمعتمدالمقبول!النصهوتفسيرهفىراشىاعئمدهالذى

يتمكنلمالتىالتلمودمنالمتفرقةالأجزاءبتفسيروأحفادهراشىتلاميذوقام

وتتيةإضافاتمجردلأنه"إضافات"التفسرهذاويسمىتفسيرها،منراشى
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التلووصوما

،أخرىجهةمنالتلمودلمنهجدراسةنفسهالوقتفىيعدولكنهراشى،قفسير

منبهمالإزالةمنهجهبشرحوقامواالبابلى،التلمودعلىاهتمامهمكلصبوالأ!م

تناقض.

مؤلفبوضحهايقمول!واحداَكتاباَليمس!افهىالشلمود(عثل(و)الإضافات

فىالدينبةمراكزهمفىوألمانيافرنساعلماءلدروستجميعىعملهىبل،بعينه

فى)الإضضافات(جاءتلذلكونتيجة،الميلاديينعشروالئاكع!ثرالثاسىالقرنين

معاهدها،من()الإضافاتجمعتالتىالمدينةإلىمنهماواحدةكلتنسب،صياغثين

توخ()إضافاتلاسمالأخرىوجاءت(،شانس)إضافاتباسمإح!اهمافجاءت

الهامشعلى،المتنجانبإلمأالتلمودصفحاتعلىطبعهاوتمأولأ،!درتوقد

التلمود.!فحةمنالخارجى

-م1)185مي!ئيربنشموئيلالربىراشىحفيد(الإضافات1أصحابأبرزومن

(أم!59-ام12)9شموئيلبنيتسحقالربىوابنه)رشيم(،بويلقبام(174

ويلفميئيرينيعقوبالربىوهوالأصغرشموَئيلالربىأخوثد!ريإ.ب)ويلقب

ملاحظاتمنالتلمودمناصفحةتخلوتكادولاام!171-ام051)ب)رابينوتام(

مروتنبرج.ميئيرالربىالمتأخرينالإضافاتأصحا!أبرزومن،رابينونام

وسطمنهجنشأالتلمود،تفسيرفىالإشكنازىوالمنهجالأندلسىالمنهجوبين

الجغرافية،الناحيةمنكذلكوسطمركزوهوفرنسا،جنو!فىاليهودىالمركزفى

جمعوقداهميئيرى"1بوللقمبمناحمبنشلوموللربىهبحيرا"ابي!1تفسيروظهر

الذىالأندلسىوالتفسيرالنصعلينصبالذىالإشكنازىالتفسيربينتفسيرهفى

نفسه.التشريععلىأىالمضمونعلبن!ب

الميلاديعشرالرابعالقرنمنتصفحتىالتلمودتفاسيرعلىويطلق

يا)أحرونيم!ذلكبعدظهرتالئىالتفاسيرعلىويطلق،الأولونأى)ريشونيم(
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ثدالم(الذتفسيا-الدعاء-الصداة-الذكر)دالتل!و

السادسالقردافىظهوالذىلوبلينبنميئيرالربىتفسيرأمثلتهاومن،المأخرون

وعلى،ال!عبةللموضوعاتتفسيروهوبولونيا(فىاليهودىالمركزفىالمحِلادىعشر

يرتبطالديخىالمعهدرئيسإلماينسبالتفسيرهذاولأنا!)الإضافاتفىالأخص

تفسيرأما.الدارسينوباهتماماتالفزةتلئافىوبالأحوالالمعهدهدافىبالدراسة

عحثرالسادسالقرنفابوبلينمنأهمرشل(بالمعروفلورياشلوموالربى

إبجادولمجاول،صعبةتشريعيةمسائليبحثفهوقصرهمنالرغمفعلىالميلادى،

والقراءاتالخصويباتآلافتفسيرهفىذكروقدالتلمودىللنصمضبوطةنسخة

دونللتلمودالمتاخرةالطبعاتفىتصويباتهمنكبيرقسمأدرجوقد،للنصالمختلفة

ذلك.إلىإشمارة

اجادوت)حدوشىتفسرِفهوتأثيراَوأكثرهاالمتاخرةالفاسيرأهمأما

أيدلسإليعزرشموئيلللربىالفقهوفىالرواياتفىالمحدثاتوتعنىفهلاخوت(

فىتناولوقدالميلادى،ع!رالسادسالقرنفىبولينامنوهو)مهرشأ(بهـلعرف

فىالتشريعىالجانبوتناولبتجميعها،وقاموالمروياتالدينحِةالقصصتفميره

،تفسيرهفىمنهجمنأكثربإنومزج،والإضافاتراشىتفسيرإلأوتطرقالتلمود،

فأالحالمأالعصرفىيدرسفهولذلكالتلمود،تدريسقأساسياَالكتابهذاويعد

التلمود.دراسةوأماكنالدينيةالمعاهد

:والأحكامالففهكتبظهور

ومحاولةالتلمود،منالتشريعىنجالجان!بالاهتمامالمتأخرةالتفاسيرتميزت

ووردالتلمودفىبعضهاجاءالتىالفقهيةالقواعدعلىالمنيةالأحكاماسئخلاحما

تفاسيرتحتتندرجالتىالتشريعيةكتبهمفى)الجاؤونيم(اْقوالضمنمعظمها

منموضوعلكلقشريعيةكتبتظهربدأتالإسلامىبالفقهاستاثراونتيهجف،الأولين

كتابم(429-م)882الفيومىسعدياالربىفوضع،حدةح!لىالانخهموضوعا!ا
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التلصمدهوما

القونمنالثانىالنصففىوظهروالعقود،واليمانوالبيعوالودائع،المواريث

إسحقالربىأحكامويعنىإلفاس(راف)هلخوتكتابالميلادىعشرالحادى

وضمنهالتلمود،منمصغرةصورةوجعلهوبناء!لغةكالتلمودوضعهوقد،الفاسي

.عصرهفىالمطبقةالشرلِعةاحكامكل

القرنفىميمونبنموسىالربىالشريعةتثنيةأىتورا!)مشنهكتابظهرثم

بالتفصيلالتشريعاتوغرضالتلمود،مندته!استمدوقدالميلادى،عشرالئانى

مو!وعانهعركهوفىكتابهئبولمجطفىواحتذىالتلمود،فىمصدرهاذكردون

يقتصرول!،الخصوصوجهعلىحزملابنالمحلىوبكتاب،الإسلاميالفقهبكنب

كتابظهرثم.أحكامهمنالكثيرنقللقدبلفقطالشكلعلىميمونابنتاثر

فىالميلادى(عشرالئالث)القردأيحيئيلأشربرللربىايأحكامأى)هفساقبم!

بنائه.فىالفاسىإسحقالربأحكاميشبهوهوالأندلس

كتابم(1343-أم)027يحيئيلاشربربنيعقوبالربىابنهوضعوقد

يوره،حاييمأورح:هىمؤلفاتأربعةويضم،الأربعةالصفوفهطوريم()أربعت

وأحكامال!لاةالأولهمؤلفهفىتناولوقدمشباط،حوشنهاعزر،افندعا،

منوالحراموالحلال!الذبحاحكامالثانىفىوتناول،والمواسموالأعيادالسبت

والوقفوالنذوروال!دقات،الطهارةوكيفية،الحيضدموأحكام،الأطعمة

وعفدخطبةمنبالنساكايتعلقماكلتناولالثالثالمؤلفوفىوالحداد.،والختان

والميراث،المعاملاتأحكمكلتناولالرابعالمؤلفوفى.وواجباتوحقوقزواج

والتسجيل.والعقمودواليمينوالشهادةوالتوكيلوالوصيةوالوصاية

هذاضموقدام()565قارويوسفللربى(يوسف)بيتكتابوأخيرأ

ياعاروخ(شولحانإطوريبفسمىهطوريم()أربحتكتابإلمماالكتاب

لذلك؟أجزائهمنجزءكلعلىوتعلبقكشرحجاءلأنه،المصفوفةالمائدةصفوف

21

http://www.al-maktabeh.com



(،ثدايدزسي!تنلله-ءالدعا-الصداة-لذك!ا)دالتل!و

كتابغرارعلىوأعدهارتبهاقارولِوسفلأن(المصفوفة)المائلةبسمى

التشريعيةالمؤلفاثألشصلمنعاروخ()شولحاتكتابويعدالأربحة()الصفوف

الحالمأ.عصرنافىعليهايعشمدالتى

التلمود:طباعة

منالسابعالعقدفىيهوديةكئبوطبعتاخزاعها،فوربالطباعةاليهوداهتم

طباعةفىبدؤوا،الطباعةفىالأولىالمحاولاتنجاحوبحدعئر،الخامسالمَرن

سنةبالأندلس(الحارة)وادىمدينةفىظهرتللتلمودطبعةوأولأالتلمود،

يبقفلممنه؟محفرقةأجزاءأمبالكاملالتلمودطبعهلمنهايعرفولاام،؟48

وهناك.التساؤلهذاعلىبالإجابةلناتسمحلافليلةبقاياسوىالطبعةهذهمن

طبعةوهىأم،552!يسيالشونسينوطبعةوهىشهرةأكئرللتلمودقديمةطبعة

كاملة.غير

أولبدالَام،521"سنةوتداولهالتلمودبنشرالعاشرليوالباباسهحوعندما

الطبعةتلكوأصبحت،بومبرجدانيالأصدرهافينسيادينبةفىللتلمودكاملةطبعة

.عامبوجهالبابلىللتلمودالأساسيةالطبعةبمثابة

،الصفحاتوترقيم4التلمودلصفحاتالأساسىالشكلإلىبالشمبة

تحددتفقد،المتنبجوارالجماراصفحةفىأسماؤهمالواردةالأساسيينوللمفسرين

تقريباَظهرتفصاعداَالطبعةتلكومنذ،الأساسيةالطبعةهذهفىالأمورهذهجميع

النهج.هذاوعلىالإطارحمذاالتلمودطبعاثكل

منالداخلىالهامشعلىجانبهوإلى،الصفحةوسطفىالتلمودمتنأياتى

الهامشعلىأىالاَخوالجانبوعلىللتلمود،"راشى"تفسيرياتىالصفحة

طبعواوالتفسيرالمتنبينيفصلولكيالإضافاث"،11تأتىالصفحةمنالخارجى

بشِما،التوراةأسفاربهاطبعتالتىالحروفنفسوهى،مربعةآشوريةبحروفَالمتن
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القل!ودهوول

حروفأنكماالأئدلسية((لمائلةالحروفوهىماظة،بحروفالتفاسيرطبعوا

لمالمائلةالحروفتلكأنإلماونظرأ،اندلسيةقوالبوفقأساسعاهىالمربعةالطباعهَ

11رإخممااخط1اسمعليهاأطلقوافقدالغربيةالأوروبيةالبلدانليهودمعروفةقكن

راشى.تفسيربهطبعالذىالخطأى

موضوعاتإلىالوصولتسهيلعلىحرصوهناكبومبرجطبعةو!ذ

فالورقة،الورقةورقمالصف!،،،أعلىالبالاأىالمسخت"11اسممفيذكرالتلمود.

11ب11الظهروعلىا"11الوجهعلىهـلطلقللوجهينواحداَرقماَوتحمل،وجهينذات

منالأولمماالطبعةتلكتخلولم،النهجهذاعلىالتلمودطبعاتمعظموتسير

اللاحقة.الطبعاتنمأتلاليهاحاولواالتىوالعيوبالنقائ!

التاليةللطبعاتيحتذىمثالاَوأصبحتذلكبعدظهرتالتىالدساثومن

عنالفديمةالطبعاتتلكتنقمِحذلكبعدحاولواوقدفي!نسيا،منبوستنيانطبعة

إضافةأو،التشريداتإلماأوالمقرا،فقراتإلىإشاراتأو،تصويبا!إضاقةطريق

مستمرةزالتفاالعمليةوهذه،محاصرينمفسرينأوأولينلمفسرينمختلفةتفاسير

.بأخرىاوبصورةالتلمودطبعاتئحسينباستمرآريحاولونفهم،الاَنحى

سنةبحرقهوأمرالتلمودبتحريمقرارهالفالثيوليوسالباباأصدروعندما

إيطاليا.فىالتلمودطباعةتوققتم(551-4م51)53

فيلناوطبعةسلافيتاطبعةهذايومناحمتىالمهمالأثرذاتالتلمودطبعاتومن

فهى،اليومحتىالمحاليةالطبغاثهىللتلمودفيلناطبعاتبعضوتعدروسيا،فى

مجلداَ.عشرينوتضم،الأخرىالطبعاتمنكمالاَوأكئربدفةمصححة

الفرنوأوائكعضرالتاسعالقرننهايةفىظهرتالتىالأخيرةالطبعاتووط

منئقلتالتىالاولينتفاسيرمنالكثيرالتلمود!فحاتإلىأضيثتالهصترين

اْفقهملتوسيعالدارسينأمامالطريقوأفمسحواالفرصهٌأتاحواوبدلك،!لاتنحطو
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ثدالم(الذقفلثعيد-الدمملا-دلح!هة-الخكر)دالتل!و

الكثيرصدرالعشرينالقرنمنالثانىالنصفومن،ا!تلفةالتفاسيرئلكبمقارنة

وأشكالامخئلفةبأحجامفيلنا!عةعنمعظمهاصوروقدالتلمود،طبعاتمن

تنقيحاًأكثرللتلمودطبعةلإصدارحالياَإلسرائيلفىتبذلمحاولاتوهناك،مختلفه

وكمالأ.

التلمود:منالعدائىالموقف

شيءعنهيعرفأالتلمود،المِهودبهااحاطالتىإلشديدةالسريةإلىنظرآ

التلمود.منمدونةنسخظهوروبعدالميلادى،عشرالثالثالقرنمطلعمعإلا

مضمونحوليهودومتنصريناليهودعلماءبينعلنيةمناظرسَاتجرىفبدأث

مختلفة.فتراتوعلىمختلفةبلدانفىالتلحود

للباباام،238-ام)236دونيننيمَولاممااليهودىالمتنصرقدآأنوبعد

عبارةللانينيةمزجمةتلموديةمادةالكاثولوكية،الكنيسةباباالتاسحجريجوريوس

للكنيسةتجمعثالتلمودفىباباَوعشرينثلاثةمنماخوذةفمْرةوخمسيننهسعن

أساسيأوسبباَللئصراينة،حعادياَكتاباَباعتبارهوتدينهالتلمودتدمغالتىالأدلة

وإنجلترافرنسالملوكقراراَم،سنةالبابافأصدر.الدينىاليهودلتطرف

فتموحرقها.اليهودأسفاركلبتحريمويرتغالطوليونوقشتالةونفاراواراجون

،ام248ام،245ام،242ام،524م،1235السضواتفىاليهودكتبإحراف

قرارجددالكاثولويكمِةا!نيسةْبابويةآخرباباتولىعندجماأم244سنةوفى

،م1285م،1267السنواتفى*خلفاؤهفعلوكذللث،سلفهأصدرهالذىالتحريم

بحذفبعضهافاكتفىالكائوليكحِةالكنيسةتتبغلاالتىأوروبادولأما.م5132

التلمود.تسخمنالمسيحيةإلىتسىءالتىالكلمات

ملكحضرهاالتلمودمضمونحول!باريسفىمناظرةعقدام542عاموفى

أسفاربتحريمقراراَالملكأصدروبعدماجهود،علماءأرلعةفيهااشزكفرنمما،
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.ماه!الثلصود
اشزكم2631سنةالملكقمرفىمماثلةمناظرةبالأندلسوعقدرإحراقها،اليهود

ودأرلت،ايامأربعةواستمرت،نحمانبنموسىالربىاليهودىالجانبمنفيها

أحرقروماوفى،الاضطراباتخشيةفضهاإلمماالملكاضطروقد،اللاتينيةباللغة

ائتلمودبإحراقالثالثيوليوسالباباأمر0م1553لمشةوفىم،1322سنةالتلمود

إيطاليا.مدنجميعفى

المجمعاكدحينففىالتلمود،إزاءموحدأموففاَالمسيحيةالكنائستخذوأ

اليوالمابانجدالشلمود،تحريمأم"على431سنةبازلفىانعقدالذىالكنسي

فىانعقدالذئالكنسيالمجمعونجدأم،؟ه"سنةالتلمودبطباعةيسمحالعاشر!

1!اسنةترنتا Olالففراتنلكطباعتهمنتحذفأنشرطالثلحودبتداوليسمحم

رقابةتحتبازلفىالتلمودطبعالقرارهذاأعقابوفى،المسيحيةللعقيدةتسىءالتى

الكاثوليك.الوهبانمن

قراراتعدةصدرتبلالحد،هذاعئدالتلمودإلىالعدائيةالنظرةتتوقفو!

قراروصدرأم395سنةإيطاليافىحدثكماوتدارسهتداولهتحرمذلكلعد

خلالللتلمودعدائيةروحسارتألمانياوفىم،1757بولونيافىالتلمودبإحرأق

218منالفترة i318-م iالمتنصركتابفيهابساهمكما،الصحافةفيهاساهمتم

Derاارولينجاليهودى TalmudJude".أ

فوضعثالتلحود،نطهير"االكنيسةبدأثعشرالسابعالقرنمطلعوفى

منبحذفهاالمسيحيةالرقابةتقومالتى،المحظورةلالموضوعاتمفصلةفهأرس

علىبازلفىالمعينالرقيبوهوماينودماركواالراهبوحذفئعديلها،أوالئلمود

اشيشا1أخ!صاروهوشاسأواجمارا"1بوأبدلها"تلمود"كلمةالتلمود،طباعة

مهرطقتعنىالتئ"امين1كلمةوأب!ل،بتعليمأبدلهاأو!أالستةلأجزاءاأي"سداريم

وهىالصدوقيبناليهودطائفةإلىينتمىمنأي"اصدوقى1بموضعكلفىكافراو
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ثد!"(ال!تقلل!ير-الحكلاء-4الصدا-ذك!)الالتل!ود

أبدلهاأووالجماراالمشنافىالمتمثلةالشفويةالشريحةفىجاءماببعضتؤمنلاطائفة

بالدينالخاصةآرائهفىالمتحرروتعنىالأبيقوريةالفلسفةأتباعأى""أبيعْورىب

ااَراما11بالتلمودفىفيهاوردتالتىالمواضعفىروما"11كلمةوأبدلت،والعقيدة

أبدلتباليهوديةالديائةتركعلىأجبرمنوتعنىامشومد"1وكلمة"،افارس1أو

طوعاَ.اليهوديةعنارتدمنوتعنىامومر"1

وأاليهوديةغيرأمةأيةإلىينتمىمنوثعنى"جوي"كلمةأمامالرقيبوحالاْ

وهواع!كوم"1باجوي""اكلمةفابدل،اليهوديغيرأوأجنيياَوتعنى"نوخري"

ولكنومنازلها،الكواكبيعبدمنأىمزالوت(أوكوخافيم)عوفيداختصار

اعوفيل1افهعلتفسيرهيمكنالاختصارهذابأنالرفالةإلممااوعزوااليهودالمتنصرين

المسيح،السيدعنكنايةفكريستوسصالهه،المسيحيعبدْمنأىااماريهأوكريستوس

الغاشماضميرإلىإضافةحالةفىإلهوتعنى،آراميةوهىاماهـله"1تكونفقدماريهاما

11اما!يا1مؤنثعلماسمتكونوقد،عصياناوإثموتعنيامريا"1تكونوقد""إلهه

"كوشي"او"اسامري1أى"كوتإ"باجوي"1كلمةأبدلتلذلك"مريماى

وأبالمسيحاستخفاففيهاإشارةكلحذفتوقد،بازلطبعةفىزنجىاوحبشىاى

بازلفىالرقيبوطهر،المواضعكلمنالمسيحالسيدالبمحذفكما.بالمسيحية

عندهمنوتفا!ميرملاحظاثوأضاف،الإلهيةللذاثتحجسيمكلمنالتليود

لهليستإنسان"كل1(/63)مجيلامثلالعباراتبعضوعدل!،الصفحةهامشفا

؟يتزوجلاكاثوليكىراهبكأىفهو،لشخصهإساءةفعدهارجلاً،يُدعىلازوجة

مز،زارا"عفودااباب1الرقابةاستبعدتكماايهودي".1ب""إنسانكلمةأبدلبذا

اليهود.غيرْوكراهيةبالعنصريةينصحلأنهأصدرتهاالتىالطبعة

أمرواروسياففىآخر،نوعمنكلماتالرقابةحذفتالأخوىالبلدانوفى

كبمةوأبدلتلها.وثمَافياَحضارلاَتابعونلأنهمالتلمودمن"ايونان1كلمةبحذف
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التلمودهوما

أخطاءإلىالرقباءجهلوأدىومنازلها"الكلواكبعبدةالغة1بااليونانيةاللغة11

التلمود.منمخلفةطبعاتفىبعضهاوجدجسيمة

عبدةاعكوم"-1بكافر"أوامهرطق1أكطامين"1كلمةأبدلرقيبفهخاك

الأصغر"الثرك11أىقطنيت"أمين1مصطلحواج!هوعندماومنازلها،الكواكب

11.ومنازلهاالصغيرةالكواكبيعبدامن1بفأبدله

الرقيبفأمر،الوقتدئكفىالسنياسيةالظروفأملشهماقعديلاتأيضأهناك

ينتمىمنوتعنىاجوي"1كلمةتبدلانوتركياروسيابينالحربفترةفىألروسى

سلسلةأوجدمما"إسماعيل11ذريةأوأبناءاى"إسماعيل"باليهوديةغيرأمةأيإلأ

السخيفة.الأخطاءمن

بتسريبلاحقةفزاتفىالأوروبيةالمطابعأ!حابتياممنالرغموعلى

طبعاتمعظمفإنتدريجياَ،التلمودمتنإلمأالمسيحيةالرقابةحظرحماالتىالفقرات

للرقابة،خاضعةطبعاتالحالىع!رنافىبهلمجتذىنموذجبمثابةتعدالتىالتلمود

طبعةوتعد،الرقي!فرضهاواضافاتتعديلاتجهاأدنكمافقراتها،منالكثيرحُذف

.الأمالرقابةطبعةنموذجالمراقبةبازلا

منلرقابةتخضعلاالثىالدولفىاليهوديتمكنلمالتلمودضخامةإلىونظراَ

فقدالتلمود،طبعاتعكالرقابةفرضتهاالتىالتعديلاتئلكاسمئصالمننوعأى

وأفاالح!مواضعمعظمعلىالإبقاءعلىالتصويرىالجضعطباعةساعدت

لإعاذةجادةمحاولاتالظمودمنالأخيرةالطبعاتفىوتبذل،التعديلأوالتحريف

ذلكتموقدللرفابة،خضوعهقبلعليهاكانالتىالأصليةصورتهإلأالتلمود

الدوليةالمعلوماتشبكةع!الموجودهَالإلكثرونيةالتلمودنسخةإلىبالنسبةبالفعل

الأصليةالمصطلحاتوحلت،الرقابةحذفتهاالتىالفقراتظهرتفقد)إنزنث،،

الرقابة.استبدلتهاالتىالمصطلحاتمحل
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لم(ثداال!قفللعي!-الحكد!-لح!دلةا-دلذكا)لتلعودا

صفحاثه؟تحريروكيفيةوأبوابهالمَلحودأجزاء

فى!شطااالمشنا11علىوتفاسيرلضروحعنعبارةالتلمودأنقبلمنذكرنا

ا!أرفقتدوينهوعن!حما،وارتبطمنوالهاعلىالتلمودجاءلذاالدينِة؟بابلمعاهد

ضمنأيعنىتلمودفمصطلح.شرحهأىت!مودهيعقبهثماولاَالمشناتشريعفياتى

تشمللمالشروحاوالتلمودأنمنالرغموعلى،شروحمنعليهوماالمشناكتاب

سبيلعلى)شالىبأوااالستةالأجزاءاتلمود1يسمىفإنهالستةالم!ثحناأجزاءجميع

لاختصار،.ا

زراعةأحكامويئناولاالبذور"11وتعنىازراعيم"اهي:الستةالمشنااجزاءْ

هـلتناولااالموسم11وتعنىاموعيد"1غلتها،منواللاوينالكهنةوانصبةالأرض

ويتخاولاالنساء"11وتعنىاناشيم"1،وموسمعيدبكلالخاصةوالأعيادالمواسم

الأ!راروتعنىانؤيقين"1الزوج!،،وحقوقوالطلاقبالزواجالمتعلقةالأحكام

يتناولكما،وتعويضاتاصنقصمنفيهابماوالمدنيةالجنائيةالأحكامويتناول

والهيكل،القرابينأحكامويتناول"المقدسات11وتعنىقداشيم"1،المحاكمتشكيل

والنجس.الطاهراحكامويتناول"اطهارة1وتعنى"اطهروت1

الواردالترتيبوهونقط"زمن11أحدهماترتيبينفىالأجزاءهذهجاءتوقد

المشهوربلفيشبنشمعونالربىلسانعلىوجاءالمشنا،كتببهوتأتىعاليه

)السمتبابفى927-م!-م12)9للأمورأئيمالأولالجيلمنوهولقيش"اهـلش1

الربىتفسيرضمنوردفقدالاَخرالزتيبامامقرائى،تفسيرإلىوأسنده33/1(

موعيد،،طهروت،زراعيم،تاشيم:كالتالىوهو،91/41للمزاميرتنحوما

نزيقين.،شيمقدا

تلوالواحدالمثصضاأبوابيرتبلمهناسىيهوداالربىإنيقولىتالثرأىوهناك

يلىوفيما.وتفسيرهمدراستهمترتيبحسبالدينيةالمحاهدفىرتبواولكنهمالاَخر،

الستة:المشأوأبواببأجزاءتعريف
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أقلمور!اصوت
زراعيم(:)سدرالبذوركناباولاً:

بالزراعة،يثشغلمنعلىالمفروضةوالنواحىوالأوامرالواجباتيتناول

مماواللاواينالكهنةأنصبةويحدد.فلسطينفىخصوصاَالزروعاحكامويتناول

الصلاةأحكاميتناول!كماللفقراء،إخراجهايجبالتىوالصدقات،الأرضتغله

وهى:باباًعشراحدمنويتكونالمختلفةبانواعهاوالأدعية

(:براخوت)الدعاءبأب-ا

الصلاذأدعيةوأحكا،،الرجالعلا!لفروضة)اسمع(قراءةأحكاموبتناول

إلىألحجودعاءأئواعها،)ختلافعلىالنعمودعاء،الطعامودعاءعشر،الثمانية

.فصوللْسعةمنالبابهذاويتكون،المقدسهَالأماكن

أبئا(:الحقلزواياباب2-

الفقراء،مح!ولهيلتقطكيالحقلأركانفىيزكالذىالجزءأحكامويتناول

منتخرجالتىالصدقةمقداريخناولكما،الحقلفىمحصولمنيمسىماوحكم

هذأويثكون0،النوراأوجبنهفرضلأنهغيرهعلىالبابهذاتقدموقد،المحصول

.فصولئمانيةمنالباب

)دماي(ةأمرهفىيشكالذىالمحصولباب3-

يخرجوا!أنهمفىيشنبهأشخاصمنيشترىالذىالمحصولإحكامويتناول

لم!بعة.فصولهوعدد،الحالةهذهفىعملهيجبوما،منهالعشور

(ت)كلْأَيمالهجينباب-4.-

،النباتفى(9191/الاوبينالتوراةعنهخهتالذىالهجينأحكامويتناول

واحد،حفلفىمعاَزرعهايحرمالتىايأصنافيتناولكما،والملبس،والحيوان

.فصولتسعةمنويتكون
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هـ(ثد!أد!تفسي!-الخكلاء-الصداة-الذكد)الئل!ود

)شفيعيت(:السالعةالسنةباب5-

الأحكامالبابهذ)ويتناولبوراَ،وئزكفيهاالأرضتزرعلاالتىالسنةوهى

الديونمنالإبراءأحكاميقناولاكماالشجو،ثماروحكمالسنةبهذهالخاصة

.فصولعشرةمنويتكون،السنةهذهنمأالعببدوعتقوالقروض

(:)تروموتالكهنةأنصبةباب-6

الأرضمنيخرجماعلى0التورأفرضتهالذىالكهثةئصيبأحكامويتناول

واالمحصولمنالك!نهَنصيبيعزلانولمجب،عنبوعصيروديوتحبوبمن

)الزوما(مقدارتحددلمالتور(ةأنمنالرغموع!ءالبواكير،إخراجبعدالئمالومن

نأإلمماونظراٌالمحصولط،منخمسينعلىواحداَجعلوهالعلماءف!نالكهنةنصيب

فقط،بيتهوأهلالكاهنمنهاويأكلطاهرةتكونأنفيجبالمقدساتم!)التروما(

الكهنةنصيحسااختلاطاحكامالبابهذاويتناولحرقها،لمجبتنجستوإن

فصلاً.عضأحدفصولهوعدد،منهاستقطعالذىبالثمرأوبالمح!ول

)معساروت،:الحشورباب7-

وعدد3العشورإخراجمنالمرءيعفىومتى؟تخوج"لحاالعشور،أحكامويضناول

والزيوتالحبوبعلىالعشورزكاةالتوواهفرضتوقد.فصولخمسةفصوله

ويحب.ويخزنالأرضمنيخرجماكلعلفرضوهاالعلماءولكن،العنبوع!ير

عندالزيتونمنالزيتخروجعندأو،وجمعهالمحصول!جعندالعشورإخراج

السوقإلمماذهابهأوبيتهإ!،بهالمرءدخولوعند،العنبعصيرنؤولعندأوعصره

منالمشاعويُعفى،الكهنةأنصبةاىأالزوما(منهأخرجقديكونأنوبعد،لبيعه

ماعلىعشورولاالتبوير.سنةلىالعشورزكاةتخرجقلاولذلكالعشور؟إخراج

العشورمنأنواعئلاثةوهناك،متقطعةفتراتعلىالشجرعلىوهىثمارمنيؤكل

وهى:الزراعيةالمحاصيلمنتخرج
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!تلصودهوما

العروماعزل!بعدالمحصولبفريقدروهوإ:ريشون)معسرالأولالعثر-

جزءاًاللاويويعطىللا!يبن،ويحطىعامكلفىويخرج،مخه(الكهخة)أنصبة

العشر.منالكاهننصي!أىمعسر()تروصتالجزءهذاويسمىللكهخةمه

الأوطالدئرعزلبعدالمحصولمنونحرجشمنى،:أمعسرالثانىالعشر-

والرابعةوالثانيةالأولىالسنةفىالعشرهذاويخرجللاويين،يعطىالذى

القدسإلمأويذهبوالمجملوهأنأصحابهعلىو-جمبالتبوير،سنةجعدوالخامسة

مقابل.دونللاَخرينكهديةويعطونههناكؤيأكلونه

الأولالعشرعزلابعدالمحصولمنويخرج(:عانى)معسرالفقرأء-صشر

الئالةالسنةلىالعشرهذاويخرجللفقراء،ويعطىالمخصصللاويين

التبوير.سنةبعدوالسادسة

شيئى(؟)معسرالثانىالعشر8-

لمنفيحل،فدائهوحكم؟سنةأىوفى؟يخرجمماالئانىالغضرأحكامولتناول

كانانأو،بعيدةالقدسوبينبينهالمسافةكانتإن،الئانىالعشراحراجعليهلمجب

ئمنهيقدربأنوذلك،يفتديهأنلهفيحلإليها،المحصولنقلعليهالصعبمن

وأطعامأبهويضترىالقدسإلمماالمال!بهذاويذهب،الخمسمقدارإليهويضيف

دونهديةصورةفىللأخرينؤيعطىمنهويكل،المسحفىيسئخدمزيتاَأوشرابا

.فصولخمسةفصولهوعدد،ممَابل

)حلا،:العجبندرصباب-9

مسليعدفهو،للكهنةويقدمالعجينمنيؤخذالذىالقرصأحكامويتناول

حددواالعلماءولكن،القرصحجمعلىالتورأةتنصرو!شىءكلفى)الزوما(

من124/للكهنةيخرفيمامقدارفيكون،المنزلفىيعجنماإلمأبالنسبةمقداره

31

http://www.al-maktabeh.com



"(ثد!كقفسل!-الخثاء-الصداة-الذك!)التل!ود

148/للكهنةيقدمالذىالقرصمقداريكونالمخابزإلىوليالنسبةالحجين،مقدار

فصولا.أربعةفصولهوعدد،العجينمقدارمن

)عرلا(:الفرلةباب-ا؟

الشجرةثمارفتعنىالفقهفىأما،الاختتانعدماللغةفىيعنى)عرلا(ومصطلح

الشجرثمارأمابها،الانتفاعأواكلهافيحر!غرسها،منالأولماالثلاثالسنواتفى

وأنالقدسفىتؤكلأدأيجبأي،الثانىالعشرحكممثلفحكمهأالوابعةالسنةفى

.فصولثلاثةفصولهوعدد،مفابلدونللاَخرينهديةتعطى

إ:)بكوريمالبواكيرباب-11

كانوعندما،للكهنةتقدمهاالتىالثمارأبشاير(اوائلتقديمأحكاموتناول

بمقدارهالعلماءحددالذىالئمراوائلينتقىالحقلصاحبكانقائماَالهيكل

فىفتوضعللمحبد،ويقدمها،فلسطينأرضبهاتتميزكانتالنىالثمارمن6؟ا/

وهى،الكهنةيأخذهاذلكوبعد،الرب!احبهاويشكرالمذبحعلىتقدمثمالطل

هذهتقديمزمنالبابهذاويتناول،الكهنةانصبةاى)الزوما(حكمفىتعد

.فصولثلاثةفصولهوعددالمعبد،دخولهاوترتيبالبواكير،

موعيد(:)سدرالموسمكتابثانياَ:

والأيامبالسبتالمتعلقةالأحكامويتناول،الأزمنةكتابمجازاَعليهويطلق

)شقاليم(الشواقلبابباستثناء،وموسمعيدبكلالخاصةوالشحائرعموماَالمباركة

وهى:باباَعشراثنىمنويتكون

(:)شباتالسبتباب-أ

السبتفىالمحرمةالأعمالطويشرحبالسب!،المتعلقةالأحكامويتناول

!ا،يتحلقتحريممنالعلماءأضافهماويبيناحكامها،ويفصل،التوراةفىومصدرها

فصلاَ.وعشرونأربعةفصولهوعدد
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القلصودهوما

يروفين(:)ءالحدوددمجباب-2

وضعهاالتىالأحكاميتناولفهوالسب!،لباباستكمالاَالبابهذاويعد

!صولهوعددالحدود،ودمج،الأفنيةدمجمثل،السبتلثريعةعلىللتحايلءالول

.فصولعشرة

(:)بساحيمالفصحباب3-

عيداسمعليهويطلق،نيسانا4يومفىمجلالذىالفصحعيدأحكامويتناول

تناولمثلأحكاممنبهيتعلقماوكلمصر،مناليهودلخروجذكرىويعدالفطير

قرباناحكاميتناولكما،اشكالهبكلالحميرتناولوتحريمالمروالجاتالفطبر

منأو(لكباشمنويقدمإسائيلبنىفىبيتاكلعلتوراتيةفريضةوهوالفصح

الفصحأحكاميتناولكما.الليلمنتصفحتىالشمسغروببعدويؤكلالماعز،

فىالفصحقربانتقديممنيتمكن!مناَيار،منعشرالرابمفىويكوذ،الثانى

اَخرسببلأىأوالقدسمدينةعنلبعدهأونججاستهبسببنيسانمنعشرالرابع

.فصولعشرةفصولهوعدد،الثانىالفصحفىقربانهفيقدم

)شقالمِم(:الشواقلىباب-4

إشقاليم(للمعبدالمقررةالفضةزكاةهوالبابهذافىالرئيسيا!لوضوع

البابهذا!يتكونالمعبد،علىأنفاقهالكيفيةشرحالشواقلاخراجأحكامويتخلل

فصول!.ثمانيةمن

)يوما(ةاليومباب-5

وقدكبرر(،)يومالغفرانعيدفىالهيكلفىالخدمةنظامأساساَويتناول

.فصول!مانيةفصولهوعدد،اليومهذافىوالصلاةالصوملأحكامفصلخصص
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الأثد!"(قفسي!-الحكاء-4ادصلا-)الطكودالتلع!

:()سُوكاالعريشةباب-1

العرسْعيدأيامفىأليهودفيهايقيمأنيجبالتىالعرشأحكامويخناول

هذاأيامفىاليهودىمحمل!االتىوالنباتا!تا،يصلحلاومامنهايصلحوما،السبعة

ويحمليدهفىويحملهامعاَوتربطوالصفضاف،والاَصالنخيلسعفوهىالعيد،

عيدفىالهيكلفىتقامكانتالتىالطقوسباختصارويتناول،إترجةالأخرىاليدفى

فصوله.خمْسةويضم،العرش

)بيصا(:البيضةباب7-

)بيصا(يسمىأصبحثم،المباركاليومأىطوف()يومأسمعليهيطلقوكان

الأياماحكامالبابهذاويتناول،بيضةومعناهاالبابهذابهايستهلكلمةاولوهى

.فصولخمسةفصولهوعدد،الأيامهذهفىبهاالاشتغالهيحرمالتىوالأعمالالمباركة

هشانا(:)روشالسنةرأسباب8-

هى:للسنةرؤوساربعةفهناك،السنةرأستحديدكيفيةويتناول!

التبويرسنواتبهاويح!مبونالعقود،بهاويؤرخولىْتشرى،شهرمنالأول-ا

واليوبيل.

إسرإئيلبنىملوكحكمسنواتبهاويؤرخوفائيسالىْ:شهرمن2-الأول

الحج.وأعياد

البهائم+منالعشرإخراجموعدلهاوفقاَولمجسبونةأيلولمنالأول3-

السنواتفىالحشجر)ثمارالغُرلةلهاوفقاَويحسبونأ؟شباطمنعشرالخامس-4

لها.وفماَالعشورويخرجونا(الغرسمنالأوليالثلاث

الهلالورؤية،التقويمالبابهذاويخناولامباركاً،يوماًالسنةرأسويعتبر

فصولهوعدد،اليومهذادنىوالصلاةالبوققالنفخوأحكامالشهر،أوللتحديد

أربعة-
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ألتلصودصوما

أتعني!(:الصومباب-9

عندالكوبلتفريجأوالمطرلنزولطلبأالجماعةصيامالأساسىموضوعه

اءلصومأحكامالبابيشَاولكذلك،معلومبميقاتيرتبطلالذلكالمصاشا؟نزول

الصومدرجفىذكرهاالواردالمباركةوالأيامالمواسمويحَناولثابسَا،ميقاتلهالذي

فصولهوعددالمونى،علىالحداديحرمكمافيهاالصياميحرموالتىتعنمت()مجيلت

.فصولأربعة

)مجيلا(؟الذرْخ!باب-ا"

اليهودبهويحتفلأبوريم(القرعةعيدأوالمساخربعيدالخاصةالأحكاميتناول

يقرأ؟الأوقاتأيوفىأسنيرسفرقراءةاحكاموخصوصأآذار،منعشرالرابعفى

أربعة.فصولهوعدد.اليومهذاطقوسوسائر

قاطان(:أموعيدالصغيرالموسم-11

يقاملاولكنالعيد،أيامضمنتقعالتىالأيامعلىالصغر3المواسمويطلق

الأياموهى.خالصةعاديةأاياتعدلاولكنعيد،ايامتعدولا،معينةطقوسفيها

،العرشوعيدالفصحعيدمنالأخيرلنواليومينالأوليناليومينتتوسطالتى

توقفهاعلىيترتجطالتىالأعمالباستثناء،الفترةهذهفىعيلبأىالمَيامويحرم

فىبهاالقياميحرمالتىالأعما!البابهذاويتناول،الزواجفيهاويحرم،كبيرةخسائر

المتعلقةالأحكامباستفاضةالأرضتبويرأحكا!بعضيتناولكما،الأيامهذه

لْلاثة.فصولهوعددبالحداد،

)حجيجا(:الحجباب-21

الذىالمحرقةقربانمئلفيهتقدمالتىوالفرابينالحجاحكامالبابهذايتناول

كما.الحجفىالنجاسةلأعتزالطرقعدةيتناولكما،السلامةوذبيحةالحاجيقدمه
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ثلالم(الأقفسي!-الحكه-ادصدله-كرادذ)لتل!ودا

والمركبة،البابهذافىالتأويلأى)الأجادا!منكبيراًحيزاَ!الإلهية)المركبةتحضل

ماإلمااستناداَالإلهيةوالحكمةبالملائكةالمتعلقةالأصارعلىمجازاَيطلقاسمالإلهية

ثلاثة.فصولهوعدد(1/51)رؤياهفىحزقيالالنبىرآه

(:ناشيم)سدرالنساءكتابثالثاً:

غيرأومباشرةبصورةسوأءبالزواجتتعلقالتىالأحكامالكتابهذأويتناول!

ضمنهأدرجتأبوابهناكولكن،الزواجعلىتزتبالتىوالالنزامات،مباشرة

،للربنفسهنذرمنأي)نازير(وبابالنذوربابمئلقصد،دونالكتابهذا

وهى:أبوابسبعةمنوينكون

)يفاموت(؟أبناءدونالأراملباب-ا

وتلزم،ذريةيخلفأندونزوجهاتوفىالتىالأرملةوهىيفاماجمحويفاموت

المتوفى،الأخإلم!المولودوينسب،أخيهبأرملةلدخلأنالزوجاخااليهوديةالشريعة

لأحكامالأساسىالمصدرالبابهذاويعالج،إسرائيلبنىعناسمهيمحىلاحتى

والتىالزوجوفاةعلىوالشهادة،الشرعيةالنكاحوموانعالتهودوأحكام،المحارم

فصلاَ.عشرستةفصولهوعددآخر،منتتزوجأنللحرأةمجلبموجبها

(:)كتوبوثالؤواجعقودباب-2

تجاهطرفكلحمايلتزمالتىوالماليةالشخصيةالالتزاماتالبابهذايتناول

)الكتوبا(،عقدفىالقضاءداروضعتهاالتىال!ثروطمنلثرطاَكانتسواءالاَخر،

أغويت،ومنالمغتصبةأحكامالبابهذاويتناول،الطرفانارتضا.هخاصاَاتفاقاَأو

ثلاثةفصولهوعدداليهود،عندالشخصيةالأحوالقانونبمثابةالبابهذاويعد

ف!لاً.عصر
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ماصوالثلصود

(:)نداريمالنذورباب3-

وكيفالنذر،يسريومثى،بهاالوفاءوكيفيةوتحديدها،النذوراحكامويتناولما

به(الوفاءمنويعفيها،الزوجأوالأبيلغيهوكيفثذرها،منالمرأةالحاخاممجل

منظومةمنجزءاَيمثلالنذرإلغاءلأناالنساءكتابضمنالبابهذاأدرجوقد

فصلاً.عشرأحدفصولهوعدد،الزوجيةالعلاقات

)نازيرإ:للربنفسهينذرمنباب-4

وكيف6!)عدد/التورأةفىوردتالتىالنفسنذرأحكامالبابهذاويتناول

طعاأمننفسهنذرمنعلىلمجرموماالنذرهذاوانواع،للربنفسهالإنسانينذر

النواهىإحدىوفعلتعدىإذاحالةفىقرابينمنيقدمهوما،أفعالأوولثراب

نظراَالنساءكئابضمنالبابهذاأدرجوقد،نذرهأيامانتهاءعندأوعليهالمحرمة

.فصولتسعةفصولهوعددالنذور،بابوبينبينهالتشابهإلمما

)سوطا(:الجانحةباب5-

علىشهوديوجدلاولكنسلوكها،فىزوج!ايرتابالتىالموأةهىأالسوطا(

عليهاتطبقوكيفمتىالبابهذامنالأولىالفصولوتتناول،الزنىأرثكبتأنها

جنوحفىالسببهوالمرأةجنوحأنإلىونظراَبها،يفعلوماذاإالسوطا(،شريعة

المسؤوبول!0الرعاوهم،الكهنة3دعافصولهبعضفىالبابهذايناقش؟المجئمع

للحربالخروجأحكاميتناولكما،الزوجةعنالمسؤولالزوجمثل،الربأمام

االحربإلىالخروجمنالجندىيعفىومتىونوسعية()دفاعيةالحروبوأنواع

سواءالمشناكتابخصائصكلالبابهذافىوتجتمع،يخرجلمإذاجانحاَيعدومتى

فصوله.تسعةفصولهوعدد،لغتهأومضمونهفى

37

http://www.al-maktabeh.com



("ثدايدزتفلسي!-علاالد-لصلاةا-ك!دذ)دلتل!وا

أجطين(:الطلاقباب6-

والمادةالطلاقوئيقةكتابةوكيفيةلرط،علىوتعليقه،الطلاقاحكاميتناول

الوثيقة،اسحلاموفىالطلاقفىوالوكالة،المرأةليديسلموكيف،المستخدموالحبر

.فصولتسعةفصولهوعدد

أقيدوشين(ةالنكاحعقدةعقدباب7-

يحناولكما،النكاحغقدةتنعقدومتىوكيف،النكاحطرفالبابهذايتناول

الكهنة،أعلاها،أنسابعشرةإلىأن!ابهموفقالمجتمعفئاتتقسيماوالأنساب

ىألاويسبطإلممايثتسبونمنوهنماللاويونْ،هاروننسبإلىينتسبونمنوهم

.السلامعليهموسىإلا

عليهموسىإلىولاهارونIإينتسبوقولا،النسبصحيحو؟الإسرائيليون

.السلام

مطلقةوأمهكاهناَأبوهكالأمنأىلشرعاَ،باطلنكاحمنالمولودون:الحلاليون

بهايتمتعالتىالأمورمنالحلالولمجرم،الكهنةمنالزواجلهايحللاأى،زانيةأو

النسب.صحيحالكاهن

اليهودية.اعتنقواالذين:المئهودون

العبودية.صمنللخلااليهوديةاعتنقواالذينالعبيد:المعتوقون

،المحارمغشيانمثلشرعاًمحرمزواجمنالمولودونا:الباطلالنكاحأبناء

متزوج!.أمرأةوطءأو

معاهدةمعهموعقدالحيلةطريقعننونبنيمنَموعزمنتهودوامن:التاتينيون

سلاآ.
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التلمودAما

0.أبويرفولاأمهتعرفمنكل:النسبمجهولو

.والأمالأبمجهولواللقطاء-

المخموعةتضم،مجموعاتثلاثإلمماالحشرهذهـ-ْالفئاتالمشناعلماءقسموقد

المجموعةوتضم2-6منالفئاتالثانيةالمجموعةوتضم-3أمنالفئاتالأولمماا

النكاحوعدوا،الوأحدةالمجموعةأبناءبينال!نكاحر%حلوا51-5منالفئاتالئالثة

اقتناءأحكامالبابهذايتناولكما،الواحدةالمجموعةأبناءخارجلَمإذاباطلاَ

الفروقذكرالىويتطرق،المرأةامتلاكطرقذكربمنابمبة،والبهائموالإماءالعبيد

فصولى.أربحةفصولهوعدد،منهمكلعلالواجبةوالفروضؤالنساء،الرجالبين

)سدرئزيقينإ:الأضراركتابرابعأ:

وأحكام،الغراماتأحكامويتناولالخلاصكئابمجازاَالكتابهذايسحى

للعباداتبابفيهوخ!صدلىالق!اء،وأخطاء،المحاكموتشكيل،العقوبات

،التعويضاتكتابالكتابهذاميمونبنموسىسمىوقدوتحريمهاالأجنبية

هي:أبوابعشرةمنويتكون

تاما(:)باباالأولالباب-أ

يلحقهالذيالضرروأحكام،والتعويضالغرامةأحكامالأساسفيودتناول

وعدد.حميمتهأوعبدهاحدثهأوبنفسهالضررأحدثسواء،بالآخرينالإنسان

.فصولعمثرةفصوله

متسيعا(:)بابالأوسطالباب-2

اللقطةوأحكام،والممتلكاتالماليةالأمورحولتنشاالتيالنزاعافيتناول

واحكاموالقروض،والودائعصاحبها،،يعرفولاْأشياءمنعليهيعثرما)أي
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اذكدا"(قفسي!-الحك!-ةا!د!-دذك!ادالتل!و

فصولهوعددالرباوأحكام،المحصولفىالمشاركةأويوميأجرنظيرسواءالأجراء

.فصولع!ثرة

باترا(:)باباالأخيرالباب3-

أحكاميتناول!كما،الملكيةبحقوقالمتعلقةوالمشكلاصا،الشراكةأحكاميتناول

الإرثأحكاملتوضيحفصولهيعضوخصصت،أنواعهبمختلفالبيععقود

فصولي.عشرةفصولهوعدد،والوثائقالسنداتوأحكام

أسنهدرين(:الكبيرالدينىالمجمع-4

مأأرجماَالعقوبةتنفيذووسائل،القتلعقوبةتستوجبالتيالجرائميتناول

التقايهادماجراءاتأنواعها،بمختلفالقضاءدورئشكيليشرححرمَاَ(.كماأمشنقاَ

يكونلنالذينهمومن،الإيماناسسمسالةبتوشعالبابهذاوعرضعموما،

فصلاَ.عشراحدفصولهوعدد.الأخرةأيالأقإالعالمفينصي!لهم

(:)مكوتالجلد-5

متىالجلد،عقوبةيشرحفهو)سشهدهـلن(عايهالسابقللبابتتمةويعد

فصولهوعددالقضايا،نحتلففيالزورشهادةحكميضناولكمائنفذ،وكيف،تفرض

.فصولئلاثة

(:)شفوعوتاليمينأوالفسم-6

النذريم!،إو!الوديعة)يمينبالغراماتالمتعلقسواءبأنواعهاليمينهـلتناول

معاليمينعقوبةتشابهإلىونظرأالعل!ء،وضحهاالتىالمختفةاليمينأنواعأو

المقدسبيتيدنسمنعقوبةلمناقشةمفهخ!مق!لانفقدالكفارةقربانأحكام

.فصولثمانيةفصولهوعدد،لهالمخصصةلأشياءاأو
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التل!ود،صوما

(:)عدايوتالأسانيدأوالشهادات7-

يأسمعوها،إمانحتلفة،أحكامعلىالمضناعلماءلشهادةمنسلسلةويعرض

+!ج!االتيبالأحكامقائمةالبابهذافيوردوقد.أمامهمحدثاْو،إليهمنقلت

ح!مهافيهليلمدرسةفتشددتمغايرأ،نهجاَشماسومدرسةهليلمدرسةف!ها

.فصولثمانيةفصولهوعدد،شماسمدرسةوتساهلت

)عفودأزارا(ةلأجنبيةاأوالغريبةالعبادة8-

!يريعبدهاالتىالعباداتأىالأجاية،العباداتتحديدالبابهذاويتناولا

مخالطةاليهودعلحرمولذلكعن!ا،اليهودوإبعادمنها،التنفيربهدفاليهود،

وعددالأمور،منأمرايقيبهمالاقتد(ءاْومعهمالتعاملأوالعباداثهذهمعتنقي

.فصولخمسةفصوله

أآفوت(:الأباء-9

حكمعنعبارةوهوومعلحوها،اليهوديةالشريعةواضعوبالآباءويقصد

يتضمنكما،إليهمنسبتاوالشريعةعلماءلسانعلىجاءتمأثورةوأقوال!وأمثال

والالتزاماحترامهمعلىوالحضدارسيها،قدرمنوالعلاءال!ثريعةعلىثناء

فقد،زمنهولامضمونهفيولالغتهفيالمشناإلىينتميلاالبابوهذابتعاليمهم،

في،الميلاديالثامنالقرنواخر)1داودبنعنانظهوربعدالمشناإلاإضافتهتمث

اليهوديةصفوفعنانشقتالئيالفرقةوهيالقرائية"،11للفرقةوتأسيسهالعراق

علىشديدةخطورةالفرقةهذهشكلتوقدوالتلمود.بالمشناتؤمنالتي"الربانية11

فيواستتادهالتلمودلاداودبنعنانمؤسسهاتبحرإلمأنظراَاالربانية11اليهودية

المشخاعلماكابينصلةأيوجودفيوتسْكيكطوالتلمود،المشنانصوصإلىهجومه

فيجاءماتناقضالمشنايخاتشريعاتهمإنبل،وتورالَهالسلامعلنِهوموسىوالت!مود

علىبدليليأتواوانأنفحمهمعنيدافعواأنالربانيينعلىلزاماًكانلذلك؟التوراة
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الذحد!"(تفسدر-الدع!-الحمدرف-كاالطأالتلعود

سلسطةفيوالتلمودالمشناعلماءبوضعفقاموا،موسىإلأترتقيشريعتهمأن

منمنهمعالمكلإلىونسبوا،السلامعليهبموسىمتصلةمجعلوهاانوحاولوا

هذهعلىوأطلقوا،ثقةراوِوكانهيبدوبحيث،والأمثالالماْثورةوالأقوال!الصفات

المشناإلمماتنتميلاأنهارغمالمشنا،فيواقحموها"آفوت"الآباء11اسمالسلسلة

وعددتقريباَ،الميلاديالتاسمعالقرنفيداودبنعنانظهوربعدؤضعتأنهاورغم

فصولى.سحَةفصوله

:(بوت)هوراالنعالبم-لأ5ْ

بدارتتعلقأموراًيتناولحيح!ا)سنهدرين(ببابمانوعاَالبابهذايتصل

الحكمفيالعاليةالقضاءدارأخطأتالتيالحالاتالأساسفييشرحفهوالقضاء،

منملكفعلهاالتيالأمورأوأكبر،الكاهنفيهاأخطأالتيالحالاتاوفيها،

الكفارةقرابينفيهاتقدمالتيالحالاتالبابهذافيثاقشسهواَ،اسرائيلبنيعلوك

.فصولثلاثةفصولهوعددتقديمها،وكيفية

(:قُداشبم)سدرالمقدساتكتابخامساَ:

يناقشفهواحولين"،1بابباستثناء،المقدسوبيتالقرابيناحكامويتناول

كتابمجازاَالكحَابهذاسميوقد.الكتابهذامضمونعنمختلفاَموضوعاَ

فيويقع،نفسهالتلمودعصريخاحتىالفهمعلىالصعبةالكتبمنوهو،الحكمة

:!باباَعشرأحد

أزفاحيم(:الذبائح-ا

!كمنها،المعيبويحددتمَديمها،وطرقأنواعهابمختلفالذبائحولتناول

أربعةفصولهوعددلبس،بهاالتيالأحكامويوضح،التوراةتفسيرمعاييريعرض

فصلأ.عشر
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!اهولتلعوو

(:)مناحوتالصدقاتأوالتفدمات-2

أحكاميتناولكما،الزروعمنتقدمالتي،المختلفةالتقدمةقرابيناأحكايتناول

)/8هعددفيالتوراةعليهانصتالتيالئيابأطراففياهدابصنعفريضة

مكتوبةالتوراةأسفارمنفقراتاربععنعبارةوهوتفلإن"،اربطفريضةوأحكام

اليسرىالذراعوعلى،الجبينعلىوتربطالجلدمنحافظةلأوموضوعةرقعلى

والتي1/18وا68/تئنيةفيالفرائضعنوردلماحرفيتفسيروهو،الصلاةعند

11.عشِيكبينع!ائبولتكن،يدكعلىعلامةواربطهما11ةتقول

)حولين(:للربالمخصصكير3-

وأصبحالاسماختصرثمااللربالمخصصغيرالذبح11يسمىوكان

الكتابهذاأبوابمنالوحيدالبابوهو.للربالمخ!صغيرأيفقطاحولين"1

لاوما،الذبحأحكامحولمعظمههـلدور،للربنح!صةغيرأموراَتناولالذي

الذبائح،منللكهضةيعطىوما،باللبناللحمخيطوتحريم،الذبائحمنيحل

فصلاَ.ع!ثراثنافصولهوعدد(افراخهاخذقبلعشهمنالطيرطردوضرورة

:()بخوروتالبكور-4

وكذلكيعيبها،وماايأنعام،منالمواليدببكورالمتعلقةالأحكاميتناول

منالعشورإخراجكيفيةيشرحكما،لافتدائهيقدموماالبكربالابنالخاصةالأحكام

.فصولتسعةفصولهوعدد،البهائم

:،أعراخينالتثمبن-5

عنخاصةب!فةالحقولهمنللمعبد،تخ!يصهيتمماثمنتقديركيفيةويتناول

.فصولتسعةفصولهوعددالنذر،طريق
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الذثلا"(قفلل!يد-ran-الصد!ة-)الذكدلتل!د

:()نموراالبدل-6

وأحكام،كقربانللمعبدتخصيصهاتمالتيالبهائماستبدالأحكامويتخاول

،الحالاتهذهفييفعلونوماذا،تحدثوكيف،القرابينعلىتطرأالتيالعيوب

.فصولسبعةفصولهوعدد

إ:)كريتوتالإلهيةالعقوبةاوالقطع7-

التي)جماريت(،بعقوبةيعاقبعامداَالمرءتعداهاإنالتيالمحرماتويتناول

سنبلوغهقبلالمرءيموتأنتعنيبأنهاالوسيطالعصرفياليهودالعلماءفسرها

الأمورهذهأو،البعثمنيحرمأنأو،ذريشهوثنقطعأبنائهجميعيموتأناوالستين

هذهإحدىتعدىإنتفديمها3المرعلييجبالتيالقرابينالبابيتناولكماجميعأ،

ستةفصولهوجمدد،المعلقالإثموقربانالإثمقربانالأخصوعلساهياَ،المحرمات

.فصول

)معيلا(:للربالمخصصةالأشياءعلىالتعدي8-

طريقعنبهاوينتفعللربالمخصصةالأشياءيستعملمنحكمويتناول

.فصولستةفصولهوعددالخطأ،أوالسهو

)تاميد(:الثابتالفربان-9

بالقربانوالعئاية،المقدسبيمسالاتئبعكانتالقيالثابتةالطقوسويتناول

الخدمةتنتهيكانتومتىبدايتهاوتوقيت4أليوميةالخدمهَطقوسوسائر)تاميد(

فصولا.ستةف!ولهوعدديومياً،

:()مدوتالمقاييس-51

تيتوسالرومانيالقائدهدمهالذي(الثانيإااليكلالمقدسييتتخطيطويشرح

فييصنعونكانواو!اذاإليها،ينقسمالتيأقسامهمنقسمكلومساحةم،57سنة

.فصولخمسةفصولهوعدد،حجراتهمنحجرةكلوفي،ساحاتهمنساحةكل
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التلميدصوما

)قنيم(:الطيرعش-11

فىخيالأخصوعلىالطيور،منتقدمكانتالتيالقرابينالبابهذاويتناول

يتناولكما،المقدرةعدمحالةفيكمحرقة،أوخطيئةكقربانيقدمالذيألح!!ْ

.فصولثلاثةفصولهوعدد،القراببنفيهاتختلطالتيالأحكام

)سدرطهاروث(؟الطهارةكتاب:سادساٌ

المختلفةالحجاساتأحكامهـلتناول"،دعتاسدر1المعرفةكتابمجازاَيسسى

عليهتوضعفلداولذلك؟الكتبأصعبمنويعد،نجاسةكلمنالطهارلموكيفية

شديدولأنهالبابهذاأهميةإلىنظراَ)ندا(الحائضبابباستثاء)جمارا(ثروح

هي:بابأعشراثنىمنويتكون،اليوميةبالحياةالصلة

(:أكبليمالأمئعة-ا

كالملابسأنواعهااختلافعلىالأمتعةتنجسالتيالمختلفةالنجاساتيناقش

ويشاقش،المختلفةوالصثاعاثالحرففيتستعملالتيالأدواتأوالمنزليةوالأدوات

غيرهامنأكثرالمهيأةالأجزاءوأي،للنجاسةعبر!ةتكونومتى،تتنجسبماذا

فصلاَ.ثلائينمنوشكون،الأ!عةصمتاعكلتطهيروكيفية،النجاسةلحدوث

ة!)أوهلوتالخيام-2

منمجموعةيتناولكماما،شخصفيهاتوفيالتيالخيمةنجاسةاحكامويتناول

عشرثمانيةفصولهوعدد!الميتجثةتسببهاالتيبالنجاسةتتعلقالتيالأحكام

فصلاَ.

)نجاعيم(البرصضربة3-

الملابس،تصيبوالتيالإنسانتصيبالتيالبرصضربةاحكاميتناول

لعنة؟أئهعلىالبرصإلىاليهوديالتشريع!دنظر،المنازليصيبالذيوالبرص

فصلأ.عشرأربعةفصولهوعدد،الطهارةعندقربانتقديمويجبينجسفهولذلك
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(ثدد!!قفمععيا-الحكه-لصدافا-كرلذا)لقل!ودا

:(رابا)ةلبقرا-4

أماء1إعدادبغرضرمادهاويصحنتحرقالتيالحمراء،البقوةأحكامويتناول

حرقعنالناتجالرمادمنعليهوينثرجارنهرمنبهيؤتىالتيالماءوهو"،الخطيئة

منفينثرميت،جثةلم!سطريقعنتنجسمنئطهريرفيوششعملالحمراء،البقرة

اثنىف!ولهوعدد(السابعاليوموفيالثالثاليومفيالنجسالشخصعلىالماءهذا

فصلاَ.عشر

:(طهوروتأترالطهاا-5

وأ0التورافيوردتالتيسواءالمختلفةالنجاساتاحكامالبابهدايضم

النجاسة،انواعمننوعكلعلىتزتبالتيوالأحكاماليهود،علماءوضعهاالتي

.فصولع!ثرةفصولهوعدد

I-أمقفاؤوت(:الثطهيرمغاطس

تصنع،وكيف،النجاسةمنالتطهيرفيتستعملالتنالمغاطساحكاميتناول

فصول!.عمضرةفصولهوعد!د،الغطسوكيفيةشرعاَ،صالحةنجيرتكونومتى

:)نذا(المحبف7-

غيرفيالدمعليهاينزل!)التىوالمستحاضة،الحائضنجاسةآأحكاويتناول

ذكراَواضعتإنحالةفي)الوالدة(النفضاكانجاسةوأحكام(،الشهريةالدورةأيام

فصول!.عشرةفصولهوعدد.أنثىوضعتأو

A-مخئصيرينإ:للنجاسةالمهيئات(

ستةفصولهوعدد،للنجاسةعرضةالطعامتجعلالتيالسوائلأنواعيتناول

.فصول
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التلصووصوما

(:)زافيمبالسيلانالمصابون-9

والمستحاضة،،المنينجاسةوأحكام،بالسيلانالمصابنجاسةاحكامهـلتناوله

.فصولخمسةفصولهوعددمنها،التطهروكيفية،بالسيلانالمصابعليهلمجلسوما

إةيوم)طفولالشمسعليهتغربولمنهاراٌظسمن-51

النهار،أثناءفىالطهارةيغرضغطسالذيالمحمخصحكمالبابهذايتناول

.فصولأربعةفصولهوعدد،الشمسغروببعدإلاطهارتهتكتملولا

(:ياديمأاليدان-11

النجاسةأنواعبعضويعرض،الطهارةبغرضاليدينغسلأحكاميتناول

.فصولاربعةمنويتكونبها،اليدينالعلماءاختصالتي

)عوقا!ين(:الثمارأعناق-21

ونواتها،الثمار،أوراقوحكدا،النجسبالطعاميتصلماأحكاميتناول

منجاءتوالتيالطعامنجاسةفيتبخاالتيالأحكاممنمجموعةويضمواعناقها

.فصولثلاثةفصولهوعدد،طهوروتبابلاقبل

فلمجمارا(،)أيوالتفسيربالشرحوالستينالثلاثةالمشناأبوابكلتحطولم

إلاالبذوركتا!منيشرحوافلم،ففطبابأوثلاثينسبعةسوىالتلمودعلماءيشرح

بابألاإالطهارةكتابمنيشرحواولم(،)براخوتالدعاءبابوهوفقطواحدأبابأ

ولم)شقاليم(الشواقلبابيشرحواوأ)ندا(،المحيضبابهوفقطواحداَ

أآفوت(الآباءبابيشرحواولم)عدايوت(،الأسانيدأوالشهاداتبابيمثرحوا

بابيشرحواولمالتلمود،شروحعصربعدإضافتهتمتقدوذكرناسبقكمالأنه

أقنيم(.الطيرعشبابيشرحواوا)مدوت(،المقدسببتمقاييس
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د!ثدا"(تفسير-الحكاء-أدصدلة-ادذكرالتل!ود

قطنوت(:)مسختوتالمشناملحقات

)نزيقينإ،الإ!راركتابايالرابعبالكتابالحقتوفدأبوابعدةوهي

وهيئجداَكبيرمنهاالبعضحجمأنمنالرغمعلىالصغيرةبالأبوابوسميت

منالرنحمعلالمشنا،فيفصلأوبابطايفرداويخصصلمشتىموضوعاتتتناول

وهي:الشريعةلبيناقشمعظمهاأن

ناتانالربىآباءنانان(ربيدىِ)آفوت-أ

عنعبارةمعظمهفيوهوالمشنا،في)آفوت(الاَباءلبابتتمةعنعبارةوهو

وأربعينواحدمنويتكونالمشنا،علماءإلممامنسوبةوأمثالوحكممأثورةأقوال

فصلاَ.

لكتبةا(يمسوفر)-2

السبتفيتلاوتهاوأحكامالمقراونصوصالتوراةكتابةاحكامويتناول

فصلأ.وعشرينواحدمنويتكونوالأعياد،

لأفراحا(إسماحوت3-

والحداد،الميتدفنأحكاميناقشوهوالكبير،الحدادبابالأصليواسمه

فصلاَ.عشراربعةمنويتكون،عامةبصفةوالحداد،عليه

الجروس)كلا(-4

واحد.ف!لوهو،المعاشرةوآدابالضكاحأحكامويتناول

الكبيرالعروسرباتي()كلا-5

ودارس،عامبوجطاليهوديبهايتحلىالتنوالاَدابالسلوكأحكامويتناول

.فصولعشرةمنويتكون،الخصوصوجهعلالشريعة
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اللكعيماهو

الكبيرالسلوكقواعدرابا(إرص)درخ-6

عشرأحدمنويتكون،عامةبصفةالأخلاقوقواعدالسلولثاحكامهـشناول

فصلاَ.

V-(ارعىدرخ)السلوكقواعدمختصرزوطا

يتحلىأنيجبالتيوالآداب،الصريعةدارسعليجبالذىالسلوكيتناولا

اهشالوم(يسمىالذيالأخيرالفصلمنهافصلاَ،عشراحدمنويتكونبها

.السلاممزاياعنويتحدث

A-(جريم)المتهدون

جزئيايتهودومن،إيمانعنيتهودمنوحكم،عامةالتهودأحكامويتناول

فصولط.أربعةمنويتكون،الأوثانعبادةب!ترك

السامريون()كوتيم-9

فقدالسامرينن،حماواختصواالشريعةعلماءوضعهاالتيلأحكاماويتناول

علىالتشريعاتبعضفيإليهمونظروا،السامريينتهودفياليهودالعلماءتشكك

فصلين.منويتكونالأغيار،منأخرىتشريعاتفيواعتبروهماليهود،منأنهم

العبيد()عفاديم-51

.فصولثلائةمنويتكون،العبريالعبدأحكامبالتفصيلويتناول

التوراةكتابتورا()سفر-11

،التوراةفيخاصوضعلهاالتيوالكلمات،التوراةاسفاركتابةاحكامويتناول

.فصولخمسةمنويتكون
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(ثلا"كتفسي!-ءعاالد-ةلصد!ا-ل!ك!ا)لتل!ودا

واليدالرأسعصابة)تفلين(-21

الجصرىالذراععلىوتربطالرأسعلىتو!عالتيالعصابةأحكامويشناول

واحد.فصلوهوكتابحها،وأحكام،الصلاةقبل

لأهدابا()صيصيت-31

عليهانصتالمَيالثياباطراففيالأهدابصنعفريضةأحكامويتناول

واحد.فصلوهو38،/51عددفيالتوراة

البابعضادة)مزوزا(-41

حرفيوتفسير،التوراةعليهانصتهفريضةوهي)المزوزا(كتابةاحكامويتناولا

بيتكأبوابقوائمعلىواكتبها11:الفرائضعنئقولأوالتي691/تثنيةفيجاءلما

وبئكون.الباب،قوائمعلىتثييتهاأحكامأيضاَالبابهذاويتناولابوابك"،وعلى

فصلين.من
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ماهوالتلميد

القلمودغلاق

ابوابمنبابلكلالداخليالغلافكضابةطريقةفيالتلمودطبعاتكلتخفق

واحد.مجلدفيأبوابعدةجاءتاومنفصلمجلدفيالبا!جاءسواءالتلمود،

ببنطتحتهيكحَبثمكبيرببنطالتلمودواسمالباباسمالداخليالغلاففينخب

الطبعةهذهفيالموجودةوالإحالاتوالتصويبوالعثروحالدينيةالضفاسيرصغير

نهايةفىموجودةأمالبا!صفحاتمنصفحةكلحاشيةفيموجودةكانتاسواء

ابوابكلفييتكررالذيالداخليالغلاففيجاءلماوثرحترجمةيليوفيما.الباث

الزجمة:فيعليهااعتمدناالتيالطبعةفيوالموجود،طبعاتهكلوفيالتلمود

براخوتمسختجد!اَ،كبيرببنط-الباباسبميأتيالغلاتمنالعلويالجزءفي-

البابلي.التلمودمنالدعاءبابأيبابليتلمودمن

التالي:وبالزنيب!غيرببنطمكتوبةوهيالموجودةوالشروحالتفاسيرذلكيلي-

-م15451فرنساجنو!يسحقبنشلوموالربأي)رافي(تفم!مير.إلىبالإضافة-

:.م(5511

)فيراشيتلاميذبهقامجماعيعملوهي،إضافاتوتعنيوتوسافوت"11-

علىأساساَوتنصبام(أ-3)القرنينفيوألمانيافرنسافيالدرسقاعات

اطامشفيالموجودةوالإضافات،راشيلفروحعلإضافةفهيراشيشروح

التيالإضافاتأماا،اتوخامدينةفيالدارسونبهاقامصفحةكلمنالخارجي

طبعاتبعضيخاقديمةإضافاتباسمفثظهرشانسمدينة-فيالدا!سونبهاقام

المَلمود.

،أم(452-أم}0"11للمشنا،ذكرهالثهطيبميمونبنموسىالرب!وتفسير-

العربية.باللغةوضعهوقدالسراجبكتابالمعروفوهو
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الذثدلم(تفسير-الدكلد!-الصدرة-الذى)التل!ود

م(.-113)2القرنمنالفترةفيشانسبنشمشول!الرببوتفسير-

والأندلس.المانيافيدرسوقدم،1327-م21هـ5)يحيئيلبنأشروتفسيرالر!ا-

)سدروعلىالبذوركتابزراعيم!)سدرعلىالئلاثةالتفاسيرو!عتوقد

-الطهارةكمَابطهاروت(

أحكامامختصر1بهوألحىَ،هليفيهضاجيدضموئيلالرب!وضعهللتلمودومدخل-

قاضيوهوليف،أريهيهودامرالجاؤون،الفقهكتبمنجمعهالذيالتلمود،ا

المالية.الأمورفيبروفانس

المشناأبوابإلممايشيركشافوهو،التلموديالنراثهشاس"امسورت1-

ي!ثيرواحياناَ،الصفحةهذهفييناقشالذيالموضعهذافيهاجاءالتنوالتلمود

ص)يكتبالحالةهذهوفي،اخرىمصادرعلىبناءالنصثعديل!رورةإلى

الربيذلكو!عوقدكذاعالنصيكونأنيجبوتعنيالعبريةبالحروفال،ا

علماءأضافوقدعشر،السادسالقردنفيإيطاليافيعاشوفديهوشعبوعؤ،

القرنفىِ)برليمان"؟بكيشعياهورأسهموعلىبوعزبهقامماإ!،الكثيرآخرون

.،أمربعةأقواسبينملاحظاتهوضعتوقدع!ثر،الثامن

كتبإلىيشيركصئماف،الفريضةنورمصفا(أئير-الحكمعإنمشباط()عين-

ثلاثةوهيالتلمود،صفحةفيالموجودالموضوعتتناول!التيوالتشريعالفقه

مقوصيئ،لمؤسىالفرائضوكتاب،ميمونبنلموسىالشريعةتثنيةكتاب:كتب

أيضاَ.بوعزيهوشعالردببهقاموقدقارو،ليوسفعاروخ!)شولحانوكتاب

اقتبستالذىوالأصحاحالسفرإلىيشيركشافوهونور،الشريعةأور!و)تورا-

بهذابوعزيهوشعالربيقاموقدالتلمود،صفحةفيالواردةالقديمالعهدفقرةمنه

العمل.
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وبا

!تلعوو.ماصه

التلموديللتراثتنقيحوهوالنصوحما،ا!تلافجرساؤوت()حلوفي

بروفانس،طائفةقضاءداررئيسشموئيليوسفمرالجاؤونبهاقاملىاضافات

المالية.الأمورفيقاضوهو

إلىيشيروكشافلاضافاتنصويبمقوموت(مرئيةفحَوسافوت)هجهوت

طائفةفضاءداررئيسوهو،برلينبكيشعياهوالجاؤونبهاقامالمصادر.

صفحة.كلحاشيةفيمربعةاقواسبإنملاحظاتهوضحتوقدبرسلفيا،

سبق:ماالىلاضافة

منوهولوريا،،أمرشلوموللجاؤوناسليمان1حكمةشلومو()حوخمتكتاب

تصويبعنعبارةالكتابومعظم،الميلاديعشرالسادسالقرنفيلوبلين

ذلك.إلمماإشارةدونالتلمودطبعاتفيمنهكبيرقسمضموقدالتلمود،لنص

اجادوت(و)حودش،التشريعفىالمستحدثاتهلاخوت()حدوشىكتابا

حاخاموهو،ايدلسإليعزرشموئيلالربيوضعهماوقدالتفسير،فيالمستحدثات

.م61الفرنفيبولندأفيأوسطرابلدة

وضعهللتلمودتفسيروهوالحكماء،اعينمنيرحاخاميم(عيني)ميئيركتاب

كانالتيالطريفةو!قوضعهوقدعشر،السادسالقرنفيلوبلينمنميئيرالرب!

لوبليمان.فييرأسهكانالذيالدينىفيْالمعهدحمابدرس

يوئيلالرببوضعه،راشيوتفسيرالجمارالنصتصويبوهوباح()هجهوت

،ام7ْالقرنفيبولثدافيعاشوقدقرامَا،فيالطائفةقضاءداررئيسسركيس

تفسيروهو(حداش)بيمثكتابهاسماختصاروهوإباح(باسماشتهروفد

.الصفوف)هطوريم(كتابعلىوضعه
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"(ثدلالذتفسي!-ددعلا-لصداةا-كدادذ)لتل!ودأ

وقدفيلغا،منإلياهوالرب!وضعهالجمارالنصتصويبوهوهجرا(:)هجهوت-

كانالتيالتلمودنسخةفيبهقاموقد،الميلاديعشرالثامنالفرنفيعاش

يستخدمها.

قضاءداررئيسلنداو،ليفيلمجؤقئيلمرللجاؤونتصويبأي)هجهوت(-

بيهودا(.حنوأمسورتصاحبوهو،براغفيالطائفة

راشيوشروحالجماراعلىوملاحظاتكشافوهوهشاس،)جليون-

بوزنالأالطائفةقضاءدأررئيسإيجرمرعقيفاالجاؤونوضعهوقد،والإضافات

.91fالقرنفي

سبق.ما.ألىاضيفالذيالجديدوانظر

.م899الطهارةكتابلتشريعاتجاؤودنهايالربيتفسير-

لأبواباوضعهوقد،الميلاديالعائسرالقرنفيالقيروانجاؤوننسيمالربيقفسر-

السبت.حدوددمجو)عيروفين(،السبت(أشباتالدعاء،)براخوت(

وفسر،الميلاديعشمالحاديالقرنالفيروانبرحوشيئيل،حنحئيلالرب!تفسير-

التلمود.اجزاءنصففيه

البابباترا()بابا(لصيام،)تعغيمَا(لأبوابالمهجر،ضياءجرشومالربيتفسير-

الذبائح.)زفاحيم(باستثناءالمقدسا!()قدأشيموكتابالأخير،

سبق:ماكلإليبالإضافة

واستحداثاتتفاسير!أ:لتشملمهمةجديد"ةإضافةخمسيمانمنأكثوهئاك

هذهومعظم،والمتأخرينالم!هقدمينالجاؤونيمطبقةمنربيونبهاقام.وتصويمب

طباعتهمتتسنولموهخاك،هناالكتبخزائنفيمخطوطاتصورةفيمخفياَكانالمادة

منمجلدلكلالداخليللغلافالتاليةالصفحاتفيأسماؤهموردتوقدقبل،م!

التلمود.مجلدات
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ماههـالتلصى

التله!دتعريرصفعلأكي!فية

فيعليهااعتمدناالتيالتلمودطبعةصفحاتمنصفحةيليفيمانعرض

وكفحواشمنتحتويهوماالتلمودلصفحةالعامالشكلنوضحكي،ا!تر!ة

نأالىاونظرٌالتلمود.صفحةفىإليهاأشرناالتيوالشروحالتفاسيروموضع،ترمم ء-ليَ

فيبينهااختلافيوجدفلا،قديمةطبعاتعنمصورةالتلمودطبعاتمحظم

الرثرقيم.طريقةفيولا،صفحةكليخاالأساسيةالمكوناتقاولاالعامالإطار

ائصفحات:ترتبم:أولاٌ

الصفحةتلكوتسمى،العبريةالحروفباستخدامفقطاليسرىالصفحةترقم

عربيةأرقامَافيحملظهرهاأما،الصفحةوجهأو)أ(العبريالترقيمتحملالتي

اْعرضهاالتيوالصفحةءالصفحة،ظهرأو)ب(وتسمى،العيريالرقمضعف

الصفحة.وجهوهي()15ويعنيعبرئارقماتحمل

:العنوان:ثانيَا

التشريعمنكلحتينأوكلمةأو!ويحمل،الفصلعنوانإلىيشير)1(رقم

أالفصلالفصلرقمثميقرا(،ن)5أيقورئ()هباهضاوهوفصلكليخاايأول

الدعاء.أي)براخوت!الباباسمثمالثانإ(

أالمشنا(:المتن:ثالئا

يأشرحهبعقبهثمالصفحةوسطفيوبأياالمشناأيالمتنإلممايشير)2(رقم

-.مقالثاني)القرنالمشناع!رإلىتنتميالتيالعبزيةباللغةالمشنانصويأتيالجمارا

لكلمةاختصاروهي)متنى(بكلمةوتبدأ،المربعالاشوريوبالخطم(الئالثاْلقرن

تشريعنا.وتعنيبالآرامية)متنيتين(
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ثدل،(لذاتغسي!-لحكها-لصدةا-ك!لذا)دلتل!وا

:(رالجماا1لشرحا:بغارا

ويبدا،والعبرلةالاراميةمنخليطَاوجاء)الجمازا،،المشرحإلىيشير31(رقم

والجزءوالتفسير.والتتمةالشرحوتعنيأجارا(لكلمةاختصاروهي)جم(بكلمة

السابق.للحشريعجماراالصفحةمنا)كلوي

للصفحةةالداخليالهامشخامشا:

)الربيراشيشروحفيهوجاءتللصفحةالداخليالهامشإلىيضير)4!رقم

المش!ناأي،كلهالتلموديالنصيفسروهوم(5011-ام"54)يسحقي(شلومو

الكلماتبعضتتخللهاالعيريةباللغةشروحهوجاءصاجمارا،منعليهاوما

ويميز،العبريةاللغةفيلهامقابلاَمجدلمالتيالحالاتفيبهاجاءالتي،الأجنبية

شروحوكتبتفوقها)11(،مائلتينصغيرتينشرطتينطريقعنالاْجنبيةالكلمة

راشي.خطاسمبعدفيماعليهوأطلق،مائلاندلسيعبريبخطراشي

للصفحة:الخارجيالهامش:سادسًا

للصفحة،الخارجيالهامشفيوتأتيإتوسافوت(الإضافاتإلمأيشمير51(رقم

فيم(-13)12القرنينفيوشروحهمأليهودمعلميلدروستجميعيعملوهي

فهيلذلك؟راشيبهقامماعلىاستدراكوهيوفرنسا،ألمانيافيالدينيةالمعاهد

الكلمةتاتيفقرةكللبدايةوتمييزًا،التلموديالنصمنفقطمحينةفقراتتتناول

مائلاندلسيبخطفتأتيالشروحأما،كبيرةمربعةآشوريةبحروفمنهاالأولمأ

قليلأ.وأصغر

أور(:أتوراالمقراكشافسابعًا:

حيث،راشيوشروحالمتنبينيقعالذيالضيقالهامقإلممايشير)6!رقم

الجمارا،فيأوالمشنافيجاءتالتي(القديم)العهدالمقرافقراتإلماإشارةتوجد
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التلعىصوام

اسما!يقالهامشفيويُذكر)5(،امفرغةصغيرةدائرةا!رافقوةبدايةفيويوضع

26،الاصحاحالمزاميرسفر)6(الرقمهذاتحتوجاءالأصحاح،ورقمالسفر

الأصحاح)6(.وتثنية

هشاس(ة)مسورتالتلموديالأدبكشَافثامئا:

فيهاتكررالتيالمشناملحفاتأوالتلمودأوالمشناأبوابإلىيشير)7(رقم

الجملةبدايةفيويوضع،الصفحةهذهفيالجمارا!روحفيالموجودالتشريعهذا

عنعبارةإشمارهَفاول،النصفيتعديلاتإلىيشيركما)"!مغلقةنجمةإليهاالمشار

وليسشمعونالربيهوالقائلأن"يوضح،أخرىنصمخةفيجاءماعلىبناءتصويب

وحهفيحسدارافلسانعلىوردثروايهَتكرأرإلىفتشيرالثانحِةلإشارةاأماربينا،

بابوفي33،صفحةظهرالنكاح)قيدوشين(بابويخاإلباب،هذامن؟2صفحة

وجهللربا!لخصصغير)حولين(بابوفي46،ْصفحةوجهالفصح)بساحيم(

راشيشروحجائبإلىالصفحةمنالداخليالهامشفيالإشارةوتاتي.231ضحة

بالملاحظة.أوبالتعدبيلالمقصودللسطروموازية

مئصفا(:نيرمشباط،)عينوالتشريعالفقهكتبكشافتاسعَا:

التشريعاتتناولتالئيالقديمةوالتشريعالففهجممبإلىيشير(A)رقم

بألخطالعبريةبالحروفترقيمينالكشافهذاويستخدم.الصفحةهذهفيالواردة

أما،نهايتهوحتىالباببدايةمثذمسلسلوهوكبيريبضطأحدهما،المربعالآشوري

هذهفيالأولوالترقيم.البابصفحاتمنصفحةخاصْبكلفهوالصفيرالبنط

صغيرأببنطالمكتوبالزقيمأما)24(رقميحملكبيرببنطالمكئوبالصفحة

في)ألف(برقمإليهالمشارالتشريعتكرارإلىويشير)ألفأرقممنهالأولفيحمل

المائدةصفوفأيعاروخ"شولحال!اطوري1كتابقي،المتنمنالأولالسطر

يأهطوريم()أربعثكتابعلىكشرحألفهوقدم(!956)قارولبوسفالمصفوفة
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(هثد!لذتفللعي!-لع!لاا-لصداةا-دلخك!)لتلفودا

يحملالذيالجزءفيم(،1343-م5271)أشربنيعقو!اللرياالأربعةالصفوف

السادسه.الفقرةp()باالرمز،الحياةسببل(حاييم)أورحعنوان

إلىم(18إالقرنبرلينبكيشعياهوأضافهاالتيالإضافاتإلىيشير()9رمم

بينإضافاتهوضعتوقدبوعز،!وشعالربيوضعهالذيالتلموديالأدبكمثماف

مربعين.قوسإن

التفاسير:بهتبكسماف:عاشرَا

العاشر)القرنالقيروانمن!هوجاؤوننسيمرافلَفسيرالمأيشير!51)رقم

فييشرحهالذيللسطروموازيَاللصفحةالخارجيالهامشفيجاءوقد(الميلادي

الصفحة.منالعلويالجزءفيالموجودةالجمارا

هشاس(:)جليونإلىويثيم(11)رقم

راشيوشروحالجمارا،علىكشافطاوملاحظاتاوإشاراثعنعبارةوهو

مغلقةبدائرةإليهاويشارم(1837-م1176)إيجرعقيفاالرببوضعهاوالإضافات

مائلخطبهابدائرةأخرىإصداراتفيإلي!اويشار101،المقصودةالجملةبدايةفي

ويشير،السابعالسطرفيالإضافاتفيجاءماعلىيعلقالصفحةهذهفيوهو)هـإ.

.11صفحةوجهالسبتبابعلىجاءتالتيالإضافاتفيتكررأنهإلا

(باحأهجهوتإلىويشير(21!رقم

تصويبهاالمرادالكلماتأوردوقد،راشيول!شروحالجمارالضصتصوببوهو

منالخارجيالهامشفيوجاءالمقزح.التصويبيليها،مستديرينقوسينبين

!االجمارانصفيفقرةوجودإلىيشيرأأ(رقملمجملالذيالتصويبوفيالصفحة

مائلألفبحرفإليهاأشاروقد،أخرىنسخ!اموجودةغيرولكنهاالنسخةهذه

مستهديرين.قوسينبين
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التلمالدهوما
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("ثد!الاقفللعي!-لحكها-ةلحعد!ا-ك!لذا)لئل!ودا

الثانيالقسم

إبراخوق،الدعا!لبابمقدملأ

)سدرالبذوركتابمنالأولالبابوهوالتلمود،فاتحةهوالدعاءباب

شغلتوقدفصرلا،تسعةفيجاءتتشرلِعَا،وخمسينواحدمنويتكونرراعيم(

صفحاتمن!فحةوعشرينوثمانىمائةشروحمنعليهاوماالششريعاتهذه

البابلي.التلمود

ايبالذكربداوقدمنها،كلوفضلوالصلاةلذكر3.1الدعاءالبابهذايتناول

وضعمنفهماوالدعاءالصلاةاما،التوراةعليها!تفري!ةلأنه"اسمع11قراءة

الفصولطفيجاءتوقد12،اسمع11قراءةبأحكامالبابهذابدألذلكالعلماء؟

السَحَر،فيتتلىوالتيليلاَ،تتلىالتي"اسمع11قراءةميقاتفناقش،الأولىالئلاثة

وعلى،الفرائضفيالنيةمسألةوتناولوبعدها،التلاوةقبلتقالالتيوالأدعية

أثناءفىالمرءعلمِهيكونالذيوالوضعالجسدوطهارة"اسمع"،قراءةرأسها

هذاعل"اسمع11فقراتترتيبوسبب،فيهالمرءيقرأالذيالمكال!وحكم،القراءة

قراءةمنأخرىفريضةيؤديمنعفاءدميقاتها،فييقرؤهاصوفضلالنحو،

ساورهمنوحكمقراءخها،منوالعبيدوالأطفالالنساءإعفاءوممبباسمعْا،11

.Nأمقرأهاهليدريولاالشك

صلاةكل!يقاتفنوقش،والخامسالرابمالفصلفيالصلاةأحكامجاءتثم

ميقاتها،غيرفيصلاةصلىمنوحكملها،و!حهم!ه(لعلماءإليهاستندالذي،والسند

،الصلاةفيالمرءيقصرومتىالقصر،وصلاةوقتها،فيالصلاةيؤديمنوفضل

بالطهارةالجسدوتهيئة،للصلاةالمكانوتهيئةالقبلةاس!الومسألة،الطريقوصلاة

وهوريحمنهيخرجأويبصقأويعطسأويتجشاْأويتثاءبمنوحكموالخشوخ،
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التلمودصوما

أدعيةلأيخطعمنحكمومالا،أميصليوهوالححيةيردأنللمرءيحلوهل.يصلي

جماعة.فيأمبمفردهيصليكانسواءأدعيتهامندعاءينسىأوالصلاة

رأسعلىءوالشرابالطعامدعاءوجاءالبابهذانهايةفيالدعاءوجاء

قبليفولهانالمرءعليجبالذيالدعاءلمناقشةالسادسالفصلفخُصص،الأدعية

يشتركونالذينالأفرادحكملمناقشةالسابعالف!لوخُصص،يشربأويكلأن

أما.إشراكهميحزمومن،الطعامتناولافيإشراكهميحلومنالطغام،تناولفي

فيماشمايوأتباعهليلاتباعحرلهااختلفالتيالأمورناقمشفقدالثامنالفصل

.الطعامبدعاءيتعلق

يقولهاالتيالمتنوعةالأدعيةضمفقدالبابهذامنالضاسعوالأخيرالفصلأما

عنمأثورةأقوالاَوذكروا،اليوميةحياتهفيلهايتعرضالتيالمختلفةالمواقففيالمرء

.والرؤىللأحلاموتفسيرهم،السيئةوالرؤياالحسنةللرؤياوتعريفاتهمالعلماء،

فصل.كلفيوردتالتيالمسائلأهميليوفيما

؟لا!*

تفوقفريضةوهياسمع"11تلاوةميقاتالأولىالفصليخاالعلماءناقش

11اسمع11تلاوةأ!ا،ادغيةعنوعبارةالعلماء،وضعمنال!لاةلأن؟منزلةالصلاة

الذيالسببالفصلهذافيالتلمودعلماءناقشوقد،التورأةعليهنصتذكرفهي

فيميقاتهابشخديديبدؤواولمليلاَالتلاوةميقاتبثحديديبدؤونالمشناعلماءجعل

أنهارأىمنفمنهمليلاَ،القراءةوجوبوقتحولبينهمفيماواختلفواالسَحَر.

حينرأىمنومنهم،الشمسائغربحينراىمنومنهم،النجومظهرحينتجب

ليتناولواالناسعامةيدخلحينراىمنومنهم،طعامهمليتناولواالفقراءيدخل

تناولقبليطهروالكيالكهنةيغطسحينقالمنومنهمالسبث،عشيةالطعام

القرابين.منأنصبتهم
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أدذخد!،(تفسيا-اررعاء-الحمدذف-الذكا)دالتل!و

راىمنفمنهمأيضأ،"اسمع11وةتا3وقتنهايةحولالتلمودعلماءوأختلف

منفمنهم،الليلأقسامحولواختلفوا،الليلمنالأولالهزيعنهايةحتىميقاحماأن

مناستندولقد،أقسامأربعةينقسمإنهقالمنومنهم،أقسامثلاثةينقسمإنهقاله

العلاءمنالرب0311:لم25إرمياسفرفيجاءماإلماأقممامثةئا3ينقسمإنهقال

علاماثوحددوا".مسكنهعلىزئيزايزأر.صوتهيطلققدسهمسكنومنيزمجر

فيتنبحوالكلابالأولا،القسمفيريهقفالحمار:الأقسامتلئامنقسمكلعلى

معالمراةوتتحدثالثالثالقسمفيأمهاتهممنيرضعونوالرضع،الثانيالقسم

زوجها.

بري!سحقللرب!الأولىروايتانجاءت35،35/إرميافيوردماذكروعلى

ويزأرالربيجلسقسمكلوفيأقسامثلاثةينقسمالليلإن:قالهإذشموئيل

هيكليوحرقمسابيتيخزتجطآثامهمبسببالذينللابناءويل:ويقولكالأسد

منمستبعدتشريعفيجاءتموسىللربيالأخرىوالووابة.الحالمأممبينوشتتهم

حدئت.معجزةسياقفيجاءفولكنهاالممابقةللروايةتكراروهيالمشنا،نص

مزمورفيجاءماإلأأقسامأربعةينقسمالليلإنقالواينالل!العلماءاسضندوقد

المزاميرمنيفقراتيأتواأنالتلمودعلماءحاولاالمزاميرذكروعلى82481،/911

يعلمكانوأنه،بالشريعةويشتغلالليليخأينهضكانداودانليثبتوايؤَلوهاوأن

ينتصفمتىيعلميكنلمالسلامعليهموسىأنإلمماوذهبوا؟الليلينشصفمتى

مروياتعدةجاء!اداودذكروعلى11.4/خروجفيوردماْإلممااستنادَاالليل

.بالتقوىوتصفهتمدحه

11اسئمع11تلاوةلقررونالمشناعل!ءجعلالذيالسببالسلمودعلماءوناقش

وهل،الصلاةإلممابالنسبةترتيبهاحولبينهمفيماو)خخلفو)،الليلمنتصفحتى

بعدها.تُتلىأمأعرفي!!الليلصلاةتسبق
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التلمود!وما

بدايةعنديقالالذيشفتى"افتحربايا1ة51/15المزمورذكروعلى

،الصلاةختامفييقالالذي"حرضيةفمياقوالالكن91/41:1والمزمور،الصلاة

مراتثلاثالمزموراهليقرأمنانوجاء541ابزمورتدرمنتعليمرويةوردلا

وسبب،المرويةلهذهبسندوجاؤوا0،الآخرأي(الآتي)العالمضمنفقديومكل

.136والمزمور،!91المزمورعنالمزمورهذاتفضيل

قدكانوانحتىليلاَفراشهفياسمع"11يتلوأنالمرءعلىالعلماءوأوجب

ماتأويلعلىذلكفيواستندوا،الشريعةدارسيمنكانإنوحتىالمعبدفيقرأها

.4/4مزموريخاجاء

درأسةذكرواْفضل،النومقبلالفراشعل"اسمع11تلاوةفضلذكروعلى

فراشهفياسمع"11يتلومنإنفقالوا،بالشريعةالاشتغالعدموعقوبةالشريعة

سوفالربفإن،قدرتهمعبال!ثريعةيشخغللاومنالضرر،مشباتعنهتبتعد

شديدَا.عذابًاعليهينزل

نزولاسببتبريرحاولوا!الربيعميىمنعلىينزلالذيالعذابذكروعل

ماتأويلعلىواست!ندوا،الربمنمحبةدليلإنهافقالوا،الرببتقيمنعلىالمصائب

آخرموضعفيوقالوا،212/ولاويين،5351/وإشعياء،321/أمثالفيورد

حكمة.بلاأمرَايقررولاعادلالربدن،ابتلاءاتإنها

المر!يتوجهوأنالنبةأهميةإلىالتلمودعلماءتطرقالسابقةالأمورذكروعلى

اتقاءالخرائبفيالصلاةعنونهوا،الصلاةتأديةمكانتناولواثم.اللهإلممابقلبه

السكي!نةتتنزلولالها،يستجابلاالصلاةإنوقالواضرر،وقوعوخشيةللشبهات

يفوزسوفالأمربهذايعملمن!ان،جماعةوفيالمعبدفيالصلاةيؤديمنعلىإلا

،الصلاةفيهيؤديالمعبدفيئابتمكانلهيكونانالمرءعلىويجبالدنيا.الحياةفي

عنهيسألسوفالربفإنيومذاتيذهبطولمالمعبدفيالصلاةاعتآدمنوإد!
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(!ثدللذاتغلل!يدالدممد!َ-قىأدصدا-الدى)لتل!ودا

مكاذفييصليوأن،يًصليثمالمعبدداخلمسافةيدخلأنالمرءعلىومجب.ويعوده

صلاةو!طالمعبدخلفيمروألابعضهما،بجوارقدميهيضعوأنمضخفض،

.الصلاةعلوالشرابالطعام.تناول!ئقذَموألا،الجماعة

سماعأجلومنالصلاةأجلمنالمعبدإلىالسيركيفحِةالتلفودعلماءوناقش

ببطء.يسيرامالمر-يهرولاوهل،الوعظ

استعدادَأالذرأع،وعلالجيينعلىالتفلين"11ارتداءسببتفسيرأجلومن

علىأتفل!(111يضعفهوذلكفيمجاكونهإنهموقالوأالربتجسيدإلىلجؤوا،للصلاة

وتأويلاٌ"عزتهوبذراعبيمينهالربأحلف62:81/إشعياءفيجماءلماقأويلاَذراعه

إشعياءفيجاءماإلىاستنادًايصليالربإنوقالوا33/23،خروجفيجاءلما

ألرب.يصليهاالحيالصلاةبنصوجاؤوا،65/57

فيالنبيلإيلياحدثماإلمااستنادا)منحا(الأ!يلصلاةمنزلةإلىوتطوقوا

ماتأويلإلممااستنادَا)عرفيت(الليل0صلامنزلةوإلمى37(-1836/أولملوك

ماتأويلإلممااستنادَا)شحريستا(الشروقفبلصلاةومنزلة3،/141مزا!يرفيورد

.54/مزاميرفيورد

،ْالصلاةتفوقإنهافقالوا(،الدينفي)التفقهالشريعةدرأسهمنزلةعناما

دراسةأماكنوانفردَا.كاندانحتىبالشريعةيشتغلمنعلىتتنزلفالسكينة

التوراةمنالأسبوعيالوردقراءةفضلوذكرواالمعابد،منالربإلىأحبالشريعة

.المحبد.في

ال!لاةعلىالخيروفعلالشريعةفىراسةيقدمالربلسانعلىمرويةوجاءت

أجرهوأعلىاكافئهالجماعةمعويصليالخيرويفعلبالصريعةيشتغلمنكلفجاء:

ممنأعظمالشريعةلمجدممنإدنبلأ.العاأمممنأبنائيوخلصخلصنىكأنه

.11لم3ثانملوكفيوردماإلأاستنادأيدرسها
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التل!ودهوكا

منإنآخرموضعفيوقالوا،الربوخشيةالتفوىمنؤلةالتلمودعلماءوناقش

وتطرقوأ،السلامإفشاءمنزلةناقشواكما.الربيتقيممندرجةأعظمكذهمنبكل

منهمكلِوجاءحولهابينهمفيماواختلفوأالأشوار،نعاديأنيحلهلمسألةإلمأ

ولماذا،السلامعليهإبراهيممنزلةإلىالحديثوتطرقالاَخر.يناقضالمقرامنبشد

-.ا!لؤاَبيةرأعوثومنزلة،يعقوبزوجةليئةومنزلة،المنزلةبهذهحظي

فيجاءماأل!اسثناذَايؤ!كسليغضبالربأنإلمماالتلمودعلماءوذهب

خروجإلىاستخادَاغضبهوقثفياحديسترضيهألاوئحب7/11،مزأمير

التيالفزةوما،الربغضبميعادتحديدالممكنمنهلوئاقشوا33/14،

وقتبأنهوحددوه،الربفيهيرضيوقتهناكإنآخرموضعفيوقالوايستغرقها،

الجماعة.صلاة

مكافأةأوئوابكلأنوهيالأهميةغايةفيمسألةإلىالتلمودعلماءوتطرق

لاالربفإنبالشرطالمرءيلتزمولممشروطةكانتصانحتىأحدَابهاالربوعد

إلمأوتطرقوأ14(،9/)تثخية!فيوردماتأويلإلمماذلكفيؤاستندواعنها،يزاجع

.العقابمنكنوعالأبناءعقوقص!لى،وقسوتهالعفابمنكنوعالضميرثانيب

التيالشعائوإلمماالتلحودعلماءتطرقليلاَاسمع"11قراءةميقاتذكروعلى

الفصح،قربانحكموناقشوا،الليلانئصافعندوقتهاانتهاءالمشناعلماءحدد

،السلامعليهموسىمعمصرمنإسرائيلبنيخروجمسألةالمماتطرقواذكرهوعلى

المصريين.إسائبلبنوسلبوكيفصباحَا،أمليلاَذلكحدثوهل

.تلاوةمناقشةالىالثلمودعلماءعادشثىمسائلإلماوالتطرؤ،الاستطرادوبعد

هلتلاوخها،وقتالمرءعليهيكونالذيوالوضعوقضها،فيتلاوتهاوفضل2ااسمع11

ولجوءالأمو،هذاحول!شمايومدرسةهليلمدرسةواختلافراقدَاأمواقفايؤديها

هذاعلىوالقياسيفصدها،لممعازالتوراةنصوئحميلالتأويلإلممامدرسةكل
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الأثدا"(تفملمير-الدعاء-الحلل!4)الذكدَالتل!ود

فيأخرىفريضةيؤديمنانالمدرسئان:إليهاتوطتالمَيوالنتيجة،التأويل

تلاوتها.منيعفى"اسمع11تلاوةميقات

"اسمع"تلاوةعندالمرءوضعحولىالمدرستينبنِالفقهيهَالفروقذكروعلى

شمايمدرسةووصموا،العرشعيدفيالمرءوضعحولالمدرستيناختلافناقشوا

والتشدد.بالغلو

كذلكاختلفواليلاَ،)اسمع،ثلاوةميقاثتحديدحولالعلماءاختلفوكما

السَحَر،علاماتتحديدحولاختلفواكماالسَحَر،فيتلاوخمهاميفاتتحديدحول

المائلالأزرقواللونالأبيضاللونبينالمرءيميزالذيالوقثبأنهحددهمنفمنهم

إلمماالمائلالأزرقبينالمرءيميزالذيالوقتبأنهحددهمنومنهم،الخضرةإل!

،الشروقعنديرىمنفمنهموقتها،انتهاءحولايضاَواختلفوا.والأخ!رالخضرة

السَحَر.منساعاتثلاثخلاليرىمنومنهم

11.اسمع11بتلاوة!)شحريتالشروققبلصلاةالمرءيلحقأنالعلماءوأوجب

الثمانيةالصلاةادعيةيختمونالعلماءجعلالذيالسببالتلمودعلماءوناقش

تطرقواذلئهذكروعلى،9/141مزمورمرضئِة"فميأقوالاالتكن1بالفقرةعشر

داود.إلماالأحبواجهاالمزامير،بينالموجودةالفروقإلم!أخرىمرة

وئفسبرهاالشريعةفيتفق!هاوعنبروريا،ميئير،الربيزوجةذكروعلى

)إشعياءفيوردماتفسيرحولالصدوقيينأحدعلىردهاورد35//451للمزمور

1 / 5 f)افتتاحيةتفسيرحولاباهوللربيدوقيالضذلكسألهالذيالسؤالوردثم

نظمهوماداودمنؤلةعنمرويا!الثانيةللمرةوردتثم،75والمزمور3موراك

النفس.وصفاتالمزاميرفي

منوالخنفيروالتكاثرالتناسلعلىالحضمثلبعيدةاموزاالعلماءنقاش!وتخلل

وهي:غريبة!ولةوردتوقد.اللهرحمةمناليأسوعدم،الفريضةهذهإقامهعدم
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التلم!ههما

بهيقومالذيالخيرعلىيثيبهأنالربمنيُطلب،الخيرةأعمالهعلىأملهيعلقمنكل

الربمنيُطلب،الآخرونبهيقومالذيالخيرعلىاملهيعلقمنكلوأن،الاَخرون

عنجاءماتأويلعلىأبقولةهذهقائلاستندوقدهو،فعلهالذيالخيرعلىيئيبهأن

3(.38/ُ)إشعياءفيحزفياهوعنجاءوما3213/خروجفيالسلامعليهموسى

)اسمع(نلاوةقبلتقالالتيالأدعيةوناقشوااستطرادهمبعدالعلماءعادثم

بب:وقالوا(،الميقاتمناقشنةعندفعلوهما)عكسالسحزبتلاوةوبدؤواوبعدها

ا،عظيمةابمحبة1"،الظلاموخالقالنورامصور1وهما:قبلهادعاءينيقالأن

امن1وهما:قبلهادعاكاينيقالالليلوفي"،ويقيناحق1وهر:بعدهادعاءويقال

وموثووْاحق1وهو:طويلاحدهمابحدها،ودعاءين"،أبديةامحبة1،"بالغروبيأق!

قالهبماأالالتزا!رورةعلىونصوانضطجع"اجعلنا11وهوقصيروالآخربه"

المقرأ.يخاومصدرهالأدعيةاتلكنصوناقشوا،عليهالحزوجوعدمالعلماء

الدعاءإلم!العلماءتطرق()اسمحتلاوةوبعدقبلتقالالتيالأدعيةذكروعلى

إنهوقولهم،الشريعةدعا!وهوالمشنا،تعليمقبلي!ولهأنالمُعلمعلىيجبالذي

وهلالدعاء،هذاقراءةوجوبحولواختلافهمجميعَا،ولميدهاإلأدعيةأفضل

المشنا.تعليمقبلأمالتوراةتفسيرقبليقال

يتمواأدطبعدللكهنةيقالالذيوالدعاءالمعبد()فيالخدمةدعاءإلماتطرقواكما

المعبد.فيخدمتهم

الأدعية،لينالخلطأوالدعاءبدايةفيالخطأمسألةالتلمودعلماءوناقمش

وبالخاتمة.بالنيةالعبرةانوقرروا

وجوبوإلى،يكونومتىالصلاةفيالركوعإلمأنقاشهمفيالعلماءوتطرق

.المغفرةطريقوالخطيئةالإثمعلىالندمإنوقالوا،الآخرينعلىالزحّم
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ثد!"(الذتفملعيا-الحكه-أدصدر!-)الخكلالتلمود

باءتولكن()أسمعنصإلىجزءإضافةحاولمنهنادُأنالتلمودعلماءقرر

)العدد:الفقرةيدرجولىالمششاعلماءجعلالذيالصعببوناقشوا،بالفشلمحا!لائه

5/1ry-أاسمعتلاوةنصفيالحياببأهدابالخاصةوهي!4أ)cفضلهووما

إلىلجؤواكما،القياسثمالتأويلإلىلجؤواذلكعلىيبرهنواولكيالفقرةمذه

الدأرسين.أذهانإلمأوتقريبهالأمرلتوضيحوالتشبيهالتمثيل

كل!**

أداءفيالنيةوجوبمسألةالبابهذامنالثانيالفصلفيالعلماءناقش

فمنولذلك،فعالتوراةمنفقراتوهي"،اسمع11تلاوةبينهاومن،الفرائض

،الفرضأدىأنهلهيثبتلا"اسمع11فقرأتوقرأعملهمنكجزءالتوراهَيقراكان

.التوراةقرأءةقبلاسحع"11يتلوأننوىقدكانإذأإلا

11،اسمع11بهاتتلىالتياللغهَحولهناسييهوداالربيمعالمشناعلماءواختلف

وقد،بالعبريةتُتلىأنهنالصييهود(أوجبحينعلىلغةبأيةتتلىأد!العلماءوأجاز

ئفسه."اسمع11نممنئظرهوجهةيؤيدبسندمنهمكلأتى

الزشبيخالفبزتيبأسمع"11فقراتتتلىأنلمجللاإنهالمشناعلماءوقرر

37-5/1أعددثم2!1-1/113)تثنيةثم-9(64/اتثنيةوهووهأقيالذي

11.اسمع11نصإلمماأيضَاوأستندوأ(،14

نحفيجاءتالياقلجكااعل1تفسيرحولبينهمفيماالعلماءواختلف

وقد".قلوبكمعلىهذهكلماتيافضعوا1تفسيرحولأي!اَاختلفواكمااسمع"11

التيواحد"(1كلمةنطقطريقةتتناول)برايتا!مستبعدتشريعفي!رويةوردت

وأحد".ربإلهخاالربإسرائيليااسمع11ةللربكصفة"اسمع11نصفيوردف

تلاوةأثناءفىالمرءعليهيكونالذيالوضعحولبشِهمفيماالعلماءإخمَلف

لَلاوةأثناءفىيلقيهااوالتحيةيردأنللمرءلمجلمتىالتلمودعلماءوناقشاسمع"ه11

IA-
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ماصوللتلمور

والبشندواالتشريعهذابهاْصيغالتيالطريمْةعلىواعترضواحالا،أيةوفي"اسمع11

)برايتا(.مستبعدتشريعإلى

سفو!أسئيروقراءة(1-18ا13)المزمورالتسابيحقراءةا!مودعلماءوقاس

اثخاءفىالمرءيتوقفأنوأحلواالأولمما،معيارواستخدموا"اسمع11تلاوةعلى

التحية.ويردالقراءة

التيالفقهيهَالأسئلةذكرعلىْجاءولكنه،بالموضوعلهعلاقةلاسؤوورد

او!الطعاميتذوقالذيالصائمحكمعنالسؤالوهو،الشريعةمعلمويسألها

الحالة،هذهفي،الصائمعلىلمجبوهللا،أمملحَايحتاجهليعرفلكيالشراب

له.يحلالذيالمقدارهووما،يتذوقهأنقبلالطعامدعاءيتلوأن

:وقالالتلمودعلماءأحدأفثى"اسمع11تلاوةأثناءفىالسلامإلقاءذكروعلى

ألىذلكفيواستند،الأوثانيعبدفكأثهالصلاهَقبلصاحبهع!السلاميلقيمنإن

هذهذكروعلى.النصفيالتيعنمختلفةقراءة5/222إشعياءسفرفيوردماقراءة

لهفيحلالطويقفيأحدًاوقابلمبكرَاالمعبدإلىئوجهمن:وقالآخرافتى،الفتوى

فكانهيصليأن.قبلحوائجهيقضيمنإن:وقالثالثوأفتى،التحيةعليهيلقىان

مزاميرفيوردماإلىذلكتحريمفيبعضهمواستندالأوثالط،لعبادةمكانَابني

13 /Aa.

المختلفةالقراءةذكركلىقيلتولكنهابالموضوعلهاعلاقةلامرويةووردت

عذهفقدحلما،يرىأندونأيامسبعةيناممنحمكنمتتناولوهياقور)ة،لنص

امئالا1لىجاءماإلىمختلفةبزاءةعلذلكفيواسخندإنسانًا.سيئَازيراالرب!

9123/).

أثناءفىكندهايتوقفأنللمرءيجوزالمَيالفواصلالتلحودعلىءوناقش

الريىإليهاسنندالذيالسندوناقشوايلقيها،أوالتحيةيردأنويحل"اسمع11تلاوة
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ثلالم(الددضمعي!-الحكله-ةالصد!-ا!ك!)لتل!دا

حق)دعاءيليهاالذيوالدعاء"اسمع11تلاوةبينالفصلجواربعدمقولهفييهودا

(.ويقين

بابلفيالتلمودعلماءبينموجودةكانتالتيالصلةعلىتدللروايةوردت

أقسامتلاوةكيفيةفيبينهمالموجودةالاختلافاتوعن،أورشليمفيالثلمودوعلماء

ليلاَءاااسمع11

أسمع"11فقراتترتيبإلىالمشناعلماءدفعألذيالسببالتلمودعلماءوناقش

عليهانصافريضةوهوالتفلين"11المرءييرتلهمتىوناقشواالمذكور.النحوعلى

واختلفوا،يصلىأنوقبليتلوهاانبعدام"اسمع11تلاوةقبليرلَديهوهل،التوراة

الأمر.هذاحول

نايريدمنأنهيوحنانالرببأفتى"اسمع11تلاوةقبلالتفلينارتداءذكروعلى

الرببربوبيةالإهَراروهو،التلاوةمنالهدفلمجققوأنيتبغيكماالفرضيؤدي

ويرتدييديهويغسلوالبراز(البوله)فتحتيسبيليهيُخلأنفعليهووحدانيئه،

يفعلمنجزاءعلىبسنداَخروجاء،يصليذلكوبعداسمع"،11يتبوئمالتفلين

.266/مزاميرفيوردمابتإهـللذلك

النص،إلىأضيفوقدإسلاميتأثيرأنهويبدوا!هميةفيغايةتشرلِعورد

منجاءدارس!+للشريعةإلىنسبولكنهمحددشخصإلمايُنسبلمالتشريعوهذا

اسمعتلاوةقبلالطهابىة)بغرضيديهيغسللكيماءَلمجدلممن:قالانهفلسطين

ا!ماءفقال!.شجرةبجذعأوبحجرأوبالز)بيديهيمسحأنفعليه(الصلاةوفبل

فييدئأغسلاا26:6/مزاميرفيجاءفماحسن،إتهالقولهذاسمعواالذين

منالتلمودعلماءولعن.نقيشيكاايتعنيفهي؟التشريعهذامعتتفقأالنقاوة

حينعلىمحدد،ميقاخهالأنابممع"ا*اتلاوةميقاتيح!اعندماالماءعنيبحمسا

يتخطاها.لاالتيالمسافةوحددواالصلاةقبلذلكيفحلأنلهأجازوا
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.ماهو!تلصي
علىيجبأنهأفثىالذيالمشنامشرعاليهاستندالذيالسندالتلمودعلماءناقش

استندالذيللسندتفسيرهمحولاواختلفوا،يتلوهمايسمعأن11اسمع11يتلومن

إليه.الفتوىهذهنسبةحولواختلفوا،64/تثنيةوهوإليه

وردهمساأ1جهرَاتُفرأوهل"اسمع11تلاوةحولالعلماءاختلافذكروعلى

والمجنونالأ!ميفرأهأنيجوزوهلالمعبدفياستيرسفرقراءةحولالعلماءاختلاف

.العلماءاختلافوردكماأيضا.التثريعهذاقائلحولواختلفوالا،اموالصغير

بالفلب.أمجفرَاتتلىوهلالأدعيةسائرئلاوةحول

عنرواهآخرتشريعوردا،ااياشيا1عنرواهوما"اطافي1المشرعاسمذكروعلى

الرحمعلىالقبروقاسالأولىمعياراستخدموقد،بالموضوعلهعلاقةولااباشيا"1ْ

صحيح.غيروهذاالمقرا"،11فيعليهنصقدالبعثأنليثبت

11التفلين11كتابةوجو!فيإليهاستُندالذيالسندالتلمودعلماءناقش

اكتبها"11كلمةقاسوافلقد،الثشريمه!ااستنباطفيالقياسواستخدمواو"المزوزا"

شريعةفيجاءثالني"اللعناتهذهالكاهنويكتب11علىاسمع"11تلاوةفي

5.23/العددفي)السوطا(الجانحة

،القراءةفيحروفهاويضبط"اسمع11يقرامنإنفيهايقوللمشرعفتوىوردت

لمزمورنحتلفةقراءةعلىفشواهفيواسئندنارها،تحرقهولابردأجهنمالربيجعل

وهيسفر.العددمن26/!الفقرةتفسيرهوردالمشرعهذااسمذكروعلى6841/

.البابهذاموضوععنبعيدة

،القراءةفيواخطأ.اسمع"11يقراكانمنحكمالئلمودعلماءوناقش

منام،البدايةمنالتلاوةيعيدهلوناقشوا،عندهأخطاالذيالموضعيعرفولا

الصَلاوةمنلْسمأييعرفولالبسهناككانوإن،عندهأخطأالذيالقسمبداية

يفعل.فماذافيهاخطأ
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"(كدلال!تفللعلدالدعته-الصد!ة-الذكد)لثل!ودا

وةلا3عندوالفعلهالحرفأ!حابحكمعنوردماالملمودعلماءنامش

أعلعملهميزاولونوهم"اسمع11يعَرؤواأنلهمالمشناعلماءأحلفاقد"اسمع11

ورأى،عحلهميزاولونوهميصلواأنلهممجلوالمحينعلىالجدار.فوؤاأوالشجوة

تلاوةعندبالقلبالتوجه!رورةوهو،عليهنصوامايناقضذلئاأْنالتلمودع!ضم

المشناعلماءبينالخلافوأوردوا،العملمؤاولةعنالتوقفيعنيفهو"اسمع11

أجرنظ!يريعملونالذينالفعلةبينالفرقالتلمودعلماءوناقش.المسألةهذهحولا

تناولنظيريعملونالذينوالفعلة،العملصاحبعنديأكلونهاوجبةإلمأبالإضافة

الأدعية.تلاوةوفيالصلاةوفي"اسمع11تلاوةفي،ففطوجبة

يؤديمنإعفاءفيالمشناعلماءإليهاستندالذيالسندالتلحود-كلماءناقش

احإناأ؟ااسمع11نصفيجاءماتأوبلوهو"اسمع11تلاوةمنالفرائضمنفريضة

قراءةمنالعريسإعفاء!اإليهاسخخدواالذيالسشدوناقشوا"،بيتكفيتجلس

وناقشوا".الطريقفيتمشيأحين1ا:ااسمع11نصفيجاءماتأويلوهوا،أاسمع11

نإإنهوقالواببكر،يدخلمنعلىذلكيقصرودنالمشناعلماءجحلالذيالسبب

،فكرهيشغلمنكلاسمع"21قراءةمنفيعفىالفكر،انشغال!بسببالإعفاءكان

.الغرفمنعليهاويخشىالبحرعرضيخأالنيسفينتهعلىولوكانحنى

العلماء،عليهاجمعالذيالتشريعيخالفالذيالمشنامعلميسلوكذكروعلى

يخالفوهو،زوجتهلوفاةالأولىالليلةفيأغتسلجمليئيلبنشمعونالرببأنورد

عزاءلاالجلماء:قالحينعلىالعؤاء،فيهتلقىعبدهماثعندماوأنهالحداد،قواعد

كلفيفعلهينبغيماوقرروا"الحالات،هذهالتلمودعلماءوناقشَالعبيد،وفاةفي

حالة+

ختامفيوالتلمودالمشنامعلمويقولهكانالذيالدعاءنصذلكبعدوورد

أوالخدرشىفيأوالفئوىفيسواءالخطأ،فيالوقوعالربيجنبهمأنبغرضالصلاة

والأفعالا.ال!سلوكفي
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التلع!صوما

إلىاستنادَا،الرجالفيثقتهمنأعظمالنساءياالربثقةأنإلماالعلماءذهبثم

29إشعياءفيوردماتفسير /.r

بجضهمبهيودعونالدينيةالمعاهدفيالدارسونالعلماءكانالذيالدعاءوورد

.441المزمورمن1fالفقرةوهو،أهلهإلمأوعودتهأحدهمانصرافعند

وردi،14المزمورمن14للففرةوتفسيرهماوشموئيلرافذكروعلى

لهاعلاقةولا46/12،إشعياءفيوردتالتيالفلوب"د"أشبداءتفسيرهما

.الباببموضوع

أرادإذا11المشنا:فيجمليئيلبنشمعونالرب!قولالتلمودعلماءوناقش

بينهمفيماواختلفوا"،فليفعلللزفافالأولىالليلةفياسمع"11يتلوأنالعريس

-إيحاءاتمنالقولهذابهيوحىماحول

!ب!!

يؤديمناعفاءمناقشةالبابهذامنالثالثالفصلفيالعلماءاستكمل

فيصالديهكانصحكموناقشوا،الصلاةومناشمع"11تلاوة!نأخرىفريضة

ت!ثربعفيالتناقضْالموجودإلمما!اشاروااَخر،بيتفيميتهكانمنوحكمبشِه،

المشنا.

الميت،جثمانلمجوسمنحكمعن)برايتا(مستبعدتشريعفيجاء)ماذكروعلى

ياروايةوردتالتفلين"،11ارتداءومنالصلاةومن"اسمع11قراءةمنيعفىوأنه

.التوراةيحملأناو"التفلين"يرتديأنالمدافنفييمشيمنعلىيحرماْنه)برايتا(

اثنينكاناإنالحكمالتلمودعلماءناقشميتجثمانيحرسمنذكروعلى

آخر(إلممامكانمنالميثعظامنقلكيفيةإلمأوقطرقوا،سفينةفيمبتجثمانيحرسان

لا.أمالئوراةكنمبنقلكيفيةعنتختلفوهل
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ثلا"(!ذقف!لمي!-الح!ه-ةالصل!-الثكر)لتل!ودا

،تعدىفقديفعلهالاومنفريضةالميتتشييعبأنالتلمودعلماءأحدأفتى

75أمثالفيجاءماتأويلإلىفتواهفيواستند /،Iمنأجرعنفتواهفيواستند

.41/31وأمثال،91/7tأمثالفيجاءماتأويلإلىالميتيشيع

بمثابةالميتيشيعلامنوأن17/5أمثالفيجاءماتأويلذكروعلى

يتجنبهاالتيالأفعالحولتدورمرويةوردت،خالقهيُعئرالذيبالفقيرالمصتهزئ

باثوتى.استهزاءَتعدفعلهاوإنالمدانن،قيالمرء

لهمسيحدثماويعلمونبالأحياء،يشعرونكانواإذاوعماالموتىذكروعلى

ويثمعرونللأحياءلمجدثمايعلمونالأمواتأنمفادها،مروياتعدةو!دت

خلفيقالماوتسمعالعالمفيتتجولىارواحهموأن،جثثهميأكلالذيبالدود

وأن.كوارثمنبالعالمالربسينزلهوما،الربعرشيحجبالذيالحجاب

الأشياءمكانعنوشمألونالموتىأرواحوتخاطبالمدافنإلاتلجأكانتالناس

نأالتلمودعلماءوحاولاوضعوها.واينوفاتهمقبلالموتىلدىمودعةكانتاالتي

المقرا.إلىالمروياتهلهيسندوأ

يذكرمنوحكمبسوء،عمومَاالموئىيذكرمنحكمإلمأالتلمودعلماءتطرق

تأويلإلماذلكفيواستندواالأخير،عمَوبةوغلظوابسوء،موتهبعدالشريعةدارس

.521مزمورمنالخامسةالفقرة

الذيالحكمالعلماءأحدذكربمموء،موتهبعد(لشريعةدارسيذكرمنذكروعلى

يخزموالمافرادعلىحالهَ،وعشرينفي+أربعالنفيبعقوبةولضساالقضاءدارأصدرته

منعلىبالنفيحكموافلقدبسوء.موتهبعدللشريغةدارسَاذكرواأو.الشريعةمعلمي

.متهودانلأخهماذ!تهمافيوشككأبطليون"11والرب!اشمعيا"1الربيلمز

وهواليدينبغسلاستهزأمنضدصدرالذيالنفيحكم3العلماوناقش

فيوردتاليَاحوفإ"1حالةعنوتساءلوا،التوراةفييردولمالعلماءوضعهتشريع
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التلمودوصام

بالنفي،عليهيحكملمذلكومع،الربمعالأدباْساءفلقد)تحنيت(الصيامباب

اختلففقد،الأوسطاليابمتسيعا()بابافيجاءتالنياليعزرالرب!حالةوناقشوا

بالنفي.عليهيحكمواولملعنوهباناكتفوافقدذلكومعالعلماء،جمهورمع

تلاوةمنيُعفىوهلحملها،يتبادلأوالجنازةيحملمنحكد!العلماءوناقش

تلاوةمنذلكيعفيهوهل،الميتتأبينفييشتركمنوحكملا،أماسمع"11

نأاسمع"11ميقاتويوشك،ورجعميتهدفنمنحكموناقشوالا،أماسمع"11

منيعفىوهل،الميتأهليعزيلكئيجاءمنحكمناقشواكما.يفعلماذا،ينتهي

أهليعزيلكييأتيمنإنوقولهيهوداالربيفتوىذكروعلىلا،أم"اسمع11قراءة

فتواهأوردوا،عليهفتجبالوؤيةلمجردجاءمنامااسمع"11قراءةمنيعفىالميت

فيكانيانحئىينزعهأنفعليهملبسهقيمخلوطانسيجَايكتشفمنبشأنقالهاالتي

الفقرةويناقضإليهينسبآخرتشريعًاأوردواكماالمقرا،فيسندهاوذكروا،السوق

النشريم.هذاتبريرالتلمودعلماءوحاول،السابقةفثواهفيإليهااستن!التيالمقرائيه

الذيالنهييتعدىوكانكاهئا،وكانصادوقبنإليعزرعنمرويةووردت

هذهذكروعلى.إصائيلبنيلملوكاحترافا1/21اللاويين!أالتوراةعليهنصت

تعديإلىالمرءاضطردنحتىالمخلوقاحتراممنزلةيضناولتشريعوردالمروية

التشريعهذابينالتناقضالتلمودعلماءوناقش.التوراةعليهانصتالتيالنوأهي

واستدلوا"،الربأماممشورةولافطنةولاحكمةالا1:تقولالتيالمقرائية0والفقر

.،11الم7تثنية!اوردالذيالنهيهوالسابقالتشريعفيبالشواهيالمقصودأنعلى

التلمودعلماءجاءالمقرائية،الفقرةتلكذكروعلىالعلماء.مخالفةعننهيوهو

ماوهو،معينةحالاثفيتحدبهاالعلماءأجازنواهيتتضمنالمقرامنبتشريعات

عنالتلمودعلماءأحدتساءلالأموهذاذكروعلى.المقرائيةالففرةهذهمعيتناقض

هل:وقال،المعجزاتمنالعديدلهمحدثتالذينأجدادهموبينبينهمالفرق
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ثدلم(اللتفسيلأعهَالد-ةدلصد!-لذكلا).لقل!دأ

علىتدللمروياتعدةووردتالعلماء3ئقوىعدمهوالمعجزاتانقطاعسبب

التلمود.علماءنزق

وال!ظروالعبيدالنساءإعفاءعلىالمشناعلماءنصلماذاالحلمودعلماءوناقش

والمسحالصلاةوجوبعلىنصواولماذاالتفلين"،11وضعومناسع"،11فراءةمن

والصغار،والعبيدالنحماءعلىالطعامدعاءوتلاوة،البابعضادة)المزوزا(على

امامحدد،بميقاتموقوتةفري!ةانها"اسمع11قراءةمنالإعفاءسببأنوأو!حوا

التفلين"11قياسمنالخشيةهوالتفلين"11ارئدأءمنالنساءإعفاءعلىالنصقسبب

النصسببوأماعليها.المسحالنساءعلىيجبالتيالبابعضادةالمزوزا"11على

منهاوتعفىموقوتةإخمهايقالانوخشبة،رحماتأنهاالنساءعلىالصلاةوجوبعلى

النساء،علىأوجبوهالذي"المزوزا"علىالمسحقياسيصحلالماذاوناقشواالنساء.

منها.النساءأعفواالتيالشريعةدراسةعلى

مناعفوهنولماذا،الطعامعلىالدعاءتلاوةألنساءع!فرضوالماذاناقشواكما

علىالتوراةنصتهلوئساءلواالمختمر.العنبع!يركأسعلىالدعاءتلاوة

وهلالمختمر،العنبعصيركاسعلىالدعاءعلى!اوهلألطعام،علىالدعاء

بنيالربيعامللماذاتفسرمرويةوجاءت+الطعاممنقدرأيعلىالدعاءلمجمب

خاصة-ملةمعاإصائيل

يفولوأن"اسمع11يتلوأنلهيحلوهل،الجنبحكمالتلمودعلماءوناقش

الدعاءيتلوأنلهيحلو!،بقلبهيرددهاأميليهاالذيوالدعاءيسبقهاالذيالدعاء

أنهوتذكريصليكانم!حكموناقشوالا،أميليهالذيوالدعاءالطعاميسبقالذي

يليالذيوالدعاءاسمعوقراءةالصلاةبينوالفرقلا،أمصلاتهيقطعهل،جنب

.الطعامتناول
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الثل!ووهوما.

الذيالدعاءسندوعن،الطعامتناولايليالذيالدعاءسندجمنوتساءلوا-

الطعامدعاءعلىالشريعةدعاءقياسإمحانيةعنوتساءلوا،الشريحةدراسةبسبق

قبلها.ولش!الشريعةدراسةبعديقالوبالتالي(والصعب)السهلمعيارباستخدام

دراسةعلىبتناولهالمرءيسبتمتعالذيالطعامقياسعلالعلماءبعضواعترض

العالم.حياةوهي،الشريعة

فهللا،اْماااسمع11قرأهليدريولاالشكالمرءساورإذاالعلماءوناقش

فهللاأميليهاالذيالدعاءقالهليدريولاالشكساورهدذاقراءتها،يعيد

.ْالصلاةيعيدفهللاامصلىهليدريولاالشكساورهوإذا،يعيده

وهل"،اسمع11قراءةيليالذيالدعاءوهو"ويقيناحق1دعاءمنزلةناقشواكا

وففمغحكموناقشوااسمع"،11قراءةبعديقالولماذالا،امالتوراةعليهنصت

منحكمإلىوتطرقوالا.أميتوقففهلىقبلمنالصلاةهذهص!أنهوتذكريصلي

معهم،ويصليالصلاةيعيدفهل،تصليجماعةفوجدالعبددخلثمبمفردهصلى

ذلك.يفعلحالةأيويخأ

يقاللاالقداسةدعاءانقولهمفيإليهاستندواالديالسندعنالعلماءوتساءل!

استُنبط.وكيف،الجماصكةصلاةفيإلا

لا،أمللجنبمجلهلالتوراةكلامنطقموصوعإلىتطرقواالجنبذكروعلى

طريقةناقشواالسندذكروعلىحكمهنم،فيإليهيستندونالذيالسندهووما

استنباطفيعليهااعتمدواالتيالطريقةوهي،المجاورةطربقعنالأحكاماستنجاط

لا.امالتوراةأسفاركلفيالطريقةهذهاستعماليصحوهل،الحكمهذا

ويخالفإليهينسبشريغاأوردواالسابقةالمسألةفييهوداالربيرأيذكروعلى

.البابهذاموضوععنوبعيداَالعلماء،فيه
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ال!كدا،(تغسيل-الدعه-الصدلة-)الذىالتل!ود

وتحليمهاالمشناتشريعاتبقراءةيتعلقفيماالجنبحكمالتلمودعلماءوناقش

التلمودعلماءلأحدفتوىووردتلا.امالدينيالمعهديدخلأنللجنبيحلوهل

جاءماتأويلإلىفتواهفيواستند،التوراةكلامينطقأنللجنبلمجلأنهمفادها

الأحكامأوردوا،التخفيفإلىتملالَيالفتوىهذهذكروعلى.2392/إرممِافي

بها.ويؤخذتخفيففيهاالتي

الجسابة،منالطهارةكيفيةالتلمودعلماءناقشانجنب،علىيحرمماذكروعل

بوضعيكتفيأمالطهارةأجلمنالمعدالمغطسفييغطسأنابخبعلىيجبوهل

الحالتين.قيالماءمقداروما؟جسدهعلىماء

وحكم،جنبانهوتذكريصليكانمنحكمأخرىمرةالتلمود،علماءوناقش

منيفعلوماذا،حالةكلفييفعلوماذاجنب،انهوتذكرالتوراةفييقرأكانمن

فخذيه،علىبولهوسال!يصليكانمنحكموناقشو.امامهغائطَاوراىيصليكان

أحدمنحاجةقضاءفيبالرغبةيائمعرمنأنشرعواذلك،ذكروعلى،يفعلماذا

ألأيستطيعمنحكموناقشوا.مكروهةفصلاتهصلىو،اذا،يصليلا،السبيلين

الذيالسندنامْشواكما.التحكمعلىالقدرةدرجةتقاسوكمِف،نفسهفبيتحكم

التشريع.هذافياليهاستند

قضاءأمكانالخلا!دخولآدابالتلمودعلماءنافشالحاجةقضاءذكروعلى

يضعه،وأين،رأسهعلىيضعهالذيالتفلين"11ينزعأنالمرءعلىيجبوهل!الحاجة

لا.امويدخليدهفييمسكهأنلهيحلوهل

عنتعزلهوالتيالتفلين"،11فيهايوضعالمَيالحافظةمواصفاتالعلماءوناقش

علماءمنعالمينهجهكانمامنهاوأحدةكلئرويمرهـشانووردتالجاسة،

الخلاء.دخولعندالتلمود
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التلمودصوما

للمرءيحلماالتلمودعلماءناقش(،الحاجةقضاء)مكانالخلاءآدابذكروعلى

.امراةأمرجلاَكانسواءحاجتهيقضيلكيالأمامومنالخلفمنيكشفهأن

،الطعامتخاولعنداالتفلينا11المرءيضعوأين،الطعامتناولآدابوناقشوا

.النومعنديضعهواين

إلىاوزوجتهجوارإلممايناممنحكمالمَلمودعلماءناقمشالسريرذكروعلى

،العورةمسألةنافشواذلكذكروعلى"،اسمع11قىاءةيقرأكيفآخرشخصجوار

البلوغسنهيوما،المرأةفيالعورةهيوما،للرجلعورةالمؤخرةتعدوهل

ارتدائه.عدمحالةفي"التفلين11حفظمكانوناقشواعادواثم،وعلاماتهللجنسين

حولواختلفوا،الصوتورفع،الصلاةفيالخمثوعمسألةالتلصوفىعلماءوناقش

هلوناقشوأ.الصلاةاثناءفىالريحوخروج،والبصق،والعطسوالتجشؤ،،التئاؤب

ذلك.فيهايحرمالتيالأماكنهيوما،مكانأيفيالئوراةكلامفيالتفكيريحل

فىكريههْريحمنهيخرجمنحكمناقشواالصلاةفيالسابقةالأمورذكروعل

11اسحع11الإنسانيقراالذيالمكانحكممناقشةإلمأتطرقواثم،"اسمع11قراءةاثناء

لا.امحيواناتروثأوغائطبهمكانفييقراهاانللمرءيحلوهل،فمِه

مزَإذانجاسةيحملىالذيأوالنجسالمرءحكمناقشواالأمرهذاذكروعلى

استندالذيالسشدوناقشوا،العكسحدثإذاالحكموما،ينجسههلآخر،أمام

بهمكانفياسممع"11بفراأنللمرءيخلمنىمناقشةإلىعادواثم،الحكمهذافيإليه

غائط.أوبول

11،اسمع11يتلوأنقبليطهرأنأرادإنالجنبحكمالتلمودعلماءوناقش

تمثرقانقبل"اسمع11ويقرأويطهر،يغطسانمقدورهقيكانإنذلكلهفأحلوا

ويقراها،بالماءنجسدهبغطيأنفعليهالوقتيفوتأنيخشىكانص!ن،الشمس

.العورةيغطيولاصافيَاكانإنالمغطسفيالموجودالماءحكموناقشوا
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ثدا"(الزتفسي!-لحك!ا-ل!مدافا-كرلذا)لتل!دا

بحاجشالعورةأو-ءالغائطيغطيمنحكممناقشةإلىعادواسبقماذكروعل

وافتىالموجود.الغائطيبطلأنللمرءيتسضىكيفوناقشوا،اسمعويقرأزجاجي

وتساءل،العاريالوثخياماماسمج"11يقرأأنالمرءعلىيحرم:وقالطالعلماءأحد

امامتحرم"اسمع11فقراءة،التشريعجهذاالوثنييخصجعلهالذيالس!بعنالعلماء

عار.إنسانأي

ا؟،اسمع11ويقرأالإنسانفيهيغطسأنمجرمالذيءالماوثاقشواالعلماءوعاد

فارغين،كاناوإنوالمبولةْالتغوطوعاءأمام"اسمع11يقراانالإنسانعلىوحرموا

أمامكاناإناوحكمهماالسرير،خلفكاناإنوالمبولةالتغوطوعاءحكموناقشوا

ثلاثةمنأقلالأرضعنيرتفعالذيالسريرحكمناقشواذلكذكروعلىالسرير،

أشبار،تسعةإلىثلائةمنالأرضعنيرتفعالذيالسريروحكمسم(،53)أشبار

مز(.أحواليأشبارعشرةالأرضعنارتفحإنوحكحه

الجماعيحرمتفلإناوتوراةكتاببهيوجدالذيالبيتأنمفادهامرويةْوردت

وعاء.داخليضعهماأوالجماعقبلالبيتمنيحرجهاأنالمرءعلىويجبفيه،

منهما.لكلالوعاءمواصفاتونافشوا

وعنالبولعنالمرءيبتعدهاالتيالمسافةحكموناقشواالتلمودعلماءوعاد

لمجلالذيوالحمامالخلاءوحكنم،يصليانقبلأواسمع"،11يقرأأنقبلالغائط

الذيبالسيلانالمصابنجاسةإلأتطرقواالنجاسةذكروجملى.فيهيصليانللمرء

الحيض،دمورأتزوجهاضاجعتومن،منيّمنهاخرجالتيوالحائضمنيَا،راى

يحفقولمالتطهير،ماءفييغطسواأنعليهملمجبوهل،حكمهمالعلماءوناقش

.الشانهذافيرأيعلىالعلماء
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..ماصو.!تلعيد

السَحَرصلاةميقاتعنالمشنافيجاءماالراخالغ!صلفيالتلمودعلماءناقش

)عرفيتا(الليل!لاةوميقات)منحا(،الأصيلصلاةوهيقات)شحريت(،

وم!يقاتالسَحَرصلاةمبقاتبينالتناقضوناقشوا)موساف(،الإضافيةوالصلاة

ومنالصلاةتفوتهمنحكموناقشوا.الشروقعندينتهيالذياسمع"11قراءة

منيستويوهل،يفعلوماذا،الخصوصوجهعلى)منحا(الأصيلصلاةتفوته

وقتها.غيرفييصليهاومنوقتهافيالصلاةيؤدي

القرابين،تقديممنبدلأوجعلوهاالصلاةوضعواالعلماءأنمنالرغموعلى

ناقررواف!نهممنه،بدلاَوضعتالذيالقربانميقاتفيتصلىصلاةكلوجعلوا

فاتتهإنالمرءوعلىتبطللاموعدهافاتإنكوحمافيالقربانعنتختلفالصلاةْ

مرتين.التاليةالصلاةيصليانصلاة

لاأوالسبتعشيةالأصيل0صلايصلولمسهامنحكمالعلماءوناقش

الحالتين.قييفعلوماذا،السبت

تشريعفيجاءفقدالصلاةوضعواالذينهمإخهمقالواأنهممنالرغموعلى

)شحريت،السَحَرصلاةوضحالذيهوالسلامعليهإبراهيمانأبرايتا(مستبعد

مزاميرفيجاءماعلىوقاسوه91/27،ئكوينفيجاءماتأويلإلىواستندوا

وردماتأويلإلاواستندوا،الأصيلصلاةاستنالذيهوإسمحقدان35،/هـ61

63تكوينفي / Yt201المزمورفاغةفيجاكاماعلىوقاسوهcالذيهويعقوبصان

وردماعلىوقاسوه11لم28تكوينقيوردماتأثللالىواسنندواالليلصلاةاستن

.761/إرميانجا

وضحتالذيالقربانميقاتمعيتفقوهل،صلاةكلميقاتالعلماءونا!

لا.أممنهبدلاَالصلاة
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دذثد!لم(تفسيا-ا!كاكا!(دصدلا-أدذكدأالتل!ود

السَحَر،فييقربقربانْتاميكْالذيمبقاتاحولالعلماءاختلافذكروعلى

يهوداالربىِشهدوقد،الشهادات)عدايوت(بابفيوردتتشريعاتخمسةأوردوا

فييقربكانالذيتاميدقربان!قاتأنبينهاومن،التشريعاتكعذهعلبباابن

يخالفرأياَوناقشوا.الشمسلثروقمنذساعاتاربعخلاليقربكانالسَحَر،

ساعاتتحديدحولالعلماءاختلافناقشواكما،قائلهعنوسألوأ،السابقالراي

وتقسيمها.الصياح

فيميقانهاحول!واختلافهم)منحا!الأصيلصلأةميمَاتالعلماءونأقش

يصليأنالتلحيذعلىيجبأنهمنهااستشفوا""رافعنمرويةوردثوقد،السبت

كانراف"11انفيهاوجاءالمصليمان،أماميمرأنالمرش!علىيحرموأنه،محلمهخلف

لاومروياتآراءوردتالمرويةهذهذكروعلىمساءَ.السيتأصيلصلاةيصلي

فيها.جاءمامعنتفق

السبت،منالخروجوصلاة،السبتدخولصلاةعنالتلمودعلماءوتساءل

ولماذا)عرفيت!الليلصلاةوناقشوامنها.كلفييقال!الذيالدعاءوماتصلىمنى

وقد،نافلةأنها-ضمنَاذلك-يعنيوهل،ميقاتلهاليسإنهاالمشنايخاعنهاقيل

صلاةحولااختلفواالخلماءأنمنهايتضحمرويةووردتالأمر.هذاحولاختلفوا

يهوشمحوالرب!جمليئيلالربببينالاختلافوأن؟نافلةأمواجبةهيوهل،الليل

منجميئيلالربييقيلواأناالدينيالمعهدفيالدارسيندفعالذيالسببكانحولها،

مظ.لاَبدعزريابنإليعزرالرد!يعينواوأنالدينيالمعهدرئاسة

أوردواالدىينيللمعهدرئيسًاعزريابنإليعزرالربيتعيينذكروعلى

.الموضوععنبعيدةاخهامنالرغمعل،تعيينهيوماستنتالتنالتشريعات

الأصيلصلاةإحداهماضلاتينيصليأنعليهلمجبمنحكمالعلماءناقشكما

اْولاَ.يؤدجهامنهماصلاةأيهحولوأختلفوا)موساف(،الإضافيةوالأخرى)منحا(
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التلم!.ماهو

المسَحَرصلاةتأخيرؤعن)موساف(،الإضافيةالصلاةتأخيرعنالعلماءونهى

المقرا.منفقراثتأويلإلمماذلكفيواستندوا)شحريت(

احمتلافمنهايتضحمرويةأوردوا)موساف(الإضافيةالصلاةذكروعلى

يأكلأنالمرءعلىحرممنفهناكالإضافبة،الصلاةقبلالطعامتناولحولالعلماء

الأصيلصلاةعنذلكقالمنومضهم،الإضافيةالصلاةيصليأنقبلشيئاً

)منحا(.

المح!ددخولعندالمشناعلماءيصليهاكانالتيالصلاةالتلمودعلماءوناقش

وردثذلكذكروعلىفيها،يقالوماذا،خروجهموعندهمدراش()بيتالدبني

لهم.ودعائهملئلاميذهمووصيتهمالمشناعلماءعنمأئورةمروياتعدة

العدد،ه!ادلالةوماعشر،ثمانيةعددهاجاءولماذا،الصلاةادعيةوناقشوا

عشر،الئمانيةالصلاةادعيةوضعالذيومنعشر،التاسعالدعاءأضيفومنى

الدعاءفييخطعالذيالاماممنعواولماذاعشر،التاسعالدعاءوضعالذيومن

يصيرأنممكنهلىوناقشواتطرقواذلكذكر،.-وعلىالمصلينإمامةمنعشرالتاسع

طالحاَ.ْالصالحالإنسان

هذادلالةوما،صيغتوكيف،سبعةوعددهاالقضرصلاةأدعيهَونافشوا

وأدعيةالعدد،هذادلألةومانسعة،وعددهاالسنةراسصلاةوأدعبةالعدد،

العدد.هذادلالةوما،وعشرونأربعوعددهاالصيام

منالخروجوعند،السبتمنالخروجعندالفصرصلاةحولالعلماءواختلف

دعاءوهو)هفدالا(التمييزدعاءيدمجأنالممكنمنهلوناقشوا،المباركةالأبام

رأيحوليتفقواولمفُصرت،التيالوسطىالففرةفيويقالالسبتانتهاءعنديقاك

المسألة.هذهفي
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(1ثد!!ألفمعملد-لعك!ا-الصدلة-لخكرا)دلثلعوا

آأالعامطوالالقصرصلأةيصليانللمرءيجوزهلتمماءلوا:ذللثذكروعل

لا،أمالصلاةجيدفهل،الصلاةأدعيةمندعاءونمحيأخطأمنحكموناقشوالا؟

جماعة.فييصليوهوذلكفعلمنوحكم،بمفردهيصليوهوذلكفعلمنوحكم

صلاتهنصيجعلمنإليعزر:الرب!قالهماتفسيرحولالتلمودعلماءواختلف

إنهآحمرونوقال،عليهعبئَاتمثلصلاتهكانتمنيعنىِأنهالممابعضهمفذهبثابتَا،

يجددألنيستطيعلامنيعنيإنهمنهمنفروقال،ضراعةقيصلاتهيؤديلامنيعني

إلمماميلهاوعندالشمسشروقعنديصليلامنيعضيإنهآخرنفروقال،صلاتهفي

.725/مزاميرفيجاءماتأويلإلماواستندوا،الغروب

منأوالمخاطرتحفهطريقَايسلكمنيصليهاالتيالقصيرةالصلاةوناقشوا

الرببقالهالذيالنصروأوردوا،لصوصأووحوشأسرأببهمكانهفييسير

الذيالنصوهوآخرونقالهالذيوالنصيهولشحالرب!قالهالليوالنصإليعزر

"اعتمدوه

الخاالم!سافةوناقشوا،الطريقإلم!يخرجمنيقولهاالئيالطريقصلاةوناقشوا

مأسيرهاثناءفىيصليهاوهلالمرء،يصليهاوكيف،الطريقصلاةالمرءمنتتطلب

.القصيرةوالصلاةالصلاةقصربينالتيالفروقوناقشواويصليها،!!

يصليأنحمارَايمتطيلمقيحلْوهل،الدابةظهرفوقالصلاةمسألةوئأقشو!

ومنالكفيفيفعلوماذا،القبلةمسألةناقشواذللبُذكروعلىالحمار،ظهرعلى

ماأولوأفقدالعلماءوضعمنالصلاةانإلىونظرَا،الاتجاهاتتحديدي!شطيعلا

ومن،أورشليمصوببقلبهيتجهأنالم!ليعلىإنهوقالوا844/أولملوكيخاجاء

ألاذلكفيواستندوا،المقدسبيتشطربقلبهينجهاْنجمليهأورشليمفييصلي

قلبهفليوجهالمقدسبيثفييصليومن632011/الثانيالأيامأخبارفيوردماتأويك

8.35/أولملوكفيوردماتأويلالىذلكفيواسثندوا"الأقداسقدسشطر
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للتلصيدماصو

يقفأنالأفضلمنفهلمبكزا،بيتهمنيخرجمنحولالعلماءواختلف

هرويةووردت،الطريقفيسائروهريصليهاأم،خروجهقبلبيتهفيالصلاةويصلي

.الشانهذافيالتلمودعلماءيفعلهكانمامنهايتضح

جماعة،فيتص!أنبجبوالتي)موساف،الإضافيةالصلاةحكموناقشوا

الصلاةبينتفصل(لنيالمدةوناقشوا،حالةأيهَوفييصليها،أنالفردعليجبوهل

+الشأنهذافيإليهاسئندواالذيالسندوناقشواوإعادتها،

،*!

وأنهللصلاةالاسعدادعنالمشنافيجاءماالخامسالفصلفيالعلماءناقش

فيإليه(ستندواالذيالسندعنوتساءلوا،خشوعفيللصلاةبقفأنالمرءعلىيجب

ابرعدةوافرحوابخوفالرباعبدوا211:11/مزاميرفيوردماذكروعلىذلك،

الفرحفيالمرءيبالغألائعنيوأنها،الفقرةهذهمعنىتفسرمروياتعد!ةوردت

جدلبعدللصلاةيقفأنالموءالعلماءضىذلكذ!وعلى،الضحكفييسرفوألا

للمر!يحلالتيالتشريعاتإلىوتطرقوا،الشريعةأمورمنمعضلأمرفيتفكيرأو

.الصلاةتبلصهايشتغلأن

يضحكوهوأومتكاسلأوحزبنوهوللصلاة!ومأنالمرءالملماءونهى

وعلفاركَا،كلامَاشِحدثوهوأومكزث،غيروهواوهازلاَ،يتحدثوهوأو

نأالمرءعلأنوذكروا،صاحبهيفارقعندماالأمورهذهعنالمرءنهواذلكذكر

ذلك.تؤيدمرويةووردت،الشريعةأمورفييتباحثانوهماصاحبهيفارق

قلبهالمرءيوجهأنبضرورةقولهمفيإليهاستندواالذيالسندالعلماءونافش

نأيثبتوالكيالمقرافمَراتتأويلإلىلجؤواذلكذكروعلى،الصلاةعندالسماءشطر

استقبالضرورةعلىونصت،اليومفيمراتثلاثالصلاةعلىنصثمَدا!را

.!)أورشليمالقبلة
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1اللتفسي!-الحه-الصدلة-دلد+اأدالتل! )b

جاءءلحا)ستنبطوهاالتيالصلاةأحكامناقشواالمقرافقراتتأويلذكروعلى

لهذاتفسيرجاءاحنة"1ذكروعلى.الأولالأصحاح،الأولصموئيلفيأاخة1عن

.الموضوععنبعيدةمروياتتتخللهالأحاح

تثبتالمقرامنفقراتوردت،بصلفالربمعقكلمتااحنة1انذكروعلى

الربإلم!تحدثالسلامعليهموسىوأن،بصلفالربمعتكلمالنبيإلياهوان

بصلف.

إسرائيلبنيعلىالربأسبغهماأنمفادهامروياتوردتالصلفذكروعلى

إليهويتحدثودأ،ويعصونهالعجليصنعونجعلهمالذيهوونعموفضةذهبمن

بصلف.

معجدالهفيحقعلىكانموسىأنتشتالمقرامنلففرةتأويلاَأوردواوقد

مناعظمالصياممنزلةإنوقالالعلماءاحدوافتى.الدهـائيلبنيعنودفاعهالرب

وقال3،26/تثنيهْفيموسىعنوردماتأويلإلىذلكفيواستندالصالحةالأعمال

إلىواسشَدالقراجما،تقديممناعظمالصلاةد!ن،الصدقةمنأعظمالصيامإن

.1/11إشعمِاءفيس!اءماتاليل

نفسهالسفرمنأخرىلفقرةتأويلاَاوردواالسابقةالفقرةتأويلذكروعلى

وعمن،المقدسبيتخرابعنللعلماءأقوالاَوردتثم،الموضوععنوبعيدة

به.يتمسكاْنالمرءعلىيجبوعما،الإجابةفيأملاَصلاتهفييطيل

استعدادًايفعلونهكانواوماالأتقياء،غنالمشنافيجاءماالثلمودعلماءوثاقش

إليه.استندواالذيالسندوناقشواللصلاة

رأيهم،تويدمرويةوأوردوا،يصليوهوالتحيةيردأنللمرءيخلمتىناقضواكما

صلاتهيقطعهل،يصليوهوعقربلدغهأوقدمهحولثعبانالتفمنحكموناق!ئموا

.نحوهتنجهثيرانَارأىأو،يصليوهوأسودعرينقيسقطصوحكملا،أم
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التله!رماهو

دعاءأيوفيالمطر،إنزالْمعجزةتُذكردعاءأيوفي،الصلاةادعيةوناقشوا

لجأذلكذكروعلىالثمييز،دعاءأي)الهفدالا(يُقالدعاءأيوفي،الحوائجتُطلب

إليه،ذهبمامفنذاآخرعليهوردالمقرا،منفقراتتاويلإلىالطماءأحد

نأالصلاةفييقولهمنعلىوأوجبوا)الهفدالا(الضمييزدعاءالعلماءوناقش

الأحد،بومصادفإنالمبإركاليومحكموناقشوا.الكأسعلاخرىمرةيقوله

:لا.آاالصلاةمنالرابعالدعاءفيالتمييزدعاءالمرءيقولوهل

صلانه،فييفولهاأويكررهاألاالمرءعلىيجبالتيالألفا،ظإلمماالعلماءوتطرق

اَمينترديدعنالإمامونهواكفزا،واعتبروهبالصالحينالتبركعنالعلماءوضهى

.الصلاةفيالإمامأخطأإنيُفعلماذاوناقشوا،الصلاةفيالكهنةخلف

وناقشالمقرا.فيذكرهاجاء!لاةوأقصر!لاةاطولعنمرويةووردت

بالنسبةالسجودحكمبإنوفرقوا،يركعومتى،الصلاةفيالمرءيسجدمتىالعلماء

الملك.إلىوبالنسبةأ!بر،الكاهنألىوبالنسبة،الكاهنإلمما

للمصلي!سوءنذيرواعتبروهالصلاةأفىعيةفيالخط!مسألةالعلماءوناقش

المرضىأجلمنالصلاةمسالةناقشواكما،بذلكالمقصودةالأدعيةأيوتساءلوا

تنبؤوا،ولمنالأنبياء،بهتنبأماذكرواالتنبؤ،ذكروعلى،عدمهمنءبالشطوالثنبؤ

استجابقدالربأنتفيدمرويةووردت)الاَخرة(.الاَق!العالمفيالموجودوالحير

نمسهالوقتفيئشيرولكنها،مريضشفاءاجلمنصلاهااقيالعلماءأحدلصلاة

دعاء.لهمالربيردلاأناسهناكوأن،يدعوهمنلكليستجيبلاالربأذإلى

!"!
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-(لملدثداقفملعي!-ل!كد!ا-الحعللة-هلذك)لتل!ودا

ماعلىيقولهاأنالمرءعلىمجبالتيالأدعيةالسادسالفصلفيالعلماءناقش

العبوعلالشجرئ!ارعلىيقالالذيالدعاءوناقشواوال!شراب؟الطعاممنيؤكل

إليهاستندالذيالسندوناقشموا،الخضرواتوعلىالخبزوعلىالأرضثماروعلى

.وبعدهالاكلقبلقولهوجوبجهااستنبطواالتيوالطريقةالدعاءوضعفيالعلماء

دونالعالمهذافيءب!ثياستمتعمنهو:واحدمعنىحولقدورقتاوىعدةووردت

تأويلإلممافتوىكلواستندت،للربمخصصبشيءاستمتغفكانهالدعاءيتلوأن

ماالعلماءئاقش4؟:،1/1تثنيةفيجاءماتاويلذكروعلىالمقرا.فقراتمنفقرة

خهجوإلىالتفسيرفيبشمعئيلالرببشهجإلىوتطرقوا،الفقوةهذهمناستنباطهيمكن

ليستالسابقةالأجيالأن!هايتضحمرويةووردت،يوحايبنشمعونالربب

ويعملونودائممنتظمبمثمكلال!ثريعةيدرسونكانوأفالسابقون،الحاليةكالأجيال

الحالية)يأجيالاأما.الأمرينبينيوفقواانفاستطاعوا(منتظم)غرِمؤقتبشكل

فييوفقوالملذلك؟متقطعةفزاتعلىالشريعةوتدرحمهدائمبشكلفتعصل

التيبالفروضالتز)مهافيالحاليةالأجيالعنالسابقةالأجيالوتختلف،الأمرين

.الفروضأداءمنوتتهربتشايلفهيالحاليةلأجيالاأما،التورأةعل!يهانصت

بدعاءواختصوهالعنبعصيراستثنواأجلهمنالذيالسببالعلماءوناقش

بينهما.التيإبفروقوأح!وا،منفصلبدعاءالزيثونزيتايختصوالمولمأذا،منفصل

التيالقاعدةذكرواالزيتونوزيتالعنبعصيربينالتيالفروقذكروعلى

الأساسيالطعامعلىالدعاءيتلى،ثانويوآخرأساسيطعامهناككانإن:تقول!

،الحلاجبغوضالزيتونزيتيثربمغحكموناقشواألثانوي،الطعامويعفى

علىيتلىالذيالدعاءعنيختلفصمانه،القمحدقيقعلىي!لىالذيLrJJIوناقشوا

دقيقعلىيتلىالذيالدعاءإلماوتطرقواالخبز،علىيتلىالذيالدعاءرعنالثمار

الكُبارشجرةذكروعلىوثمارها.الكئارشجرةوعلىوالفجلالبلحوعلىالشعير
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الثلميدماهو

إلأوتطرقوامعها،آخرصخفزراعةوحكممنها،العشورإخراجحكمناقشوا

ذصت!كها!كرمو!لزراعنه،منالأولىالثلاثالسنواتفيالشجوحكم

لا.اموسوريافلسطينفيالتوراة

وهلالفلفلحكموناقشوا.يحرمومتىالأذجارقطعمسألةالعلماءوناقش

الزنجبيليأكلمنحكموناقشوا،تناولهقبليتلىالذيالدعاءهوومافمجرَا،يعد

.الغفرانيومفي

أنواعخمسةعليضلالذيوالدعاءالمخبوزاتعلىيتلىالذيILrالدوناقشوا

،أخرىباشحِاءمنهـااختلطماعلىيتلىالذيالدعاءحولواختلفوا.الأطعمةمن

كونهاحالةفيالغلال!علىيتلىالذيالدعاءوناقشواقدور،فيمنهايطهىوما

طهيت.أووخبز!اطُحنتإنعليهايتلالذيوالدعاء،صحيحة

فيتصنعالتيالمخبوزاتائواععلىيتلىالذيالدعاءذكرإلمماالعلماءوتطرق

المخبوراتوناقشوا،إليهأستندواالذيوالسند،المدنيخاتصنحالنيوتلك،القرى

ماعليتلىالذيوالدعاءعجنها،عندمنها)حلا(قرصَاالمرءلمجرجأنيجبالتي

متنقل.فرنفيلمجبز

يشربهامنوحكمالثمار،وعصائر،البلحعسلعلىيتلىالذيالدعاءوناقشوا

الخبز،تناولقبليتلىالذيالدعاءصيافةحولالعلماءواختلف،التداويبغرض

لا.أمطُهيتإنالدعاءيختلفوهل،الخضرواتعلىيتلىالذيوالدعاء

منهايتضحمرويةووردت،المملحالزبتونعلىيتلىالذيالدعاءوناقشوا

الأطعمة.منغيرهافتعفيالدعاءعليهايتلىالتيالأطحمةحولالعلماءاختلاف

علىيتلىالذيالدعاءعنومروية،اللفتعلىيتلىالذيالدعاءعنمرويةووردت

الشبت.منالكهنةانصبة)الزوما(إخراجوحكم،المطبوخالبنجر
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ال!ثل!"(ثفسبه!-الحكه-ي!للة-ا!ذكوالتل!دْ

علىالدعاءيتلىوهلالخبز،علىالدعاءتلاوةالمرءيبداهتىحولواختلفوا

الكهةانصبةعلىالأمرهذاقحِاسإلىولجؤوا،الصحيحالرغيفعلىامالكسرات

قاممنوحكمالدعاء،يتلوانقبلوتحدثالخبزقطعمنحكموناقشوا)الزوما(،

الدعاء.يتلوانقبلبعمل

بعيدهومامنهاو)جتهادات،إليهتنسبأقوألاَأوردواالعلماءأحدذكروعلى

ذكروعلى،بعينهشر)بأوطعامتناولفوائدعنيتحدثماومنها،الموضوععن

وناقشبعينها.أطعمةئناولفائدةعنآخرينلم!ثرعينأقوالىوردتالأمرذلك

الأركا،منتخرجالتيالثمارعلىويقاليهوداالربيوضعهالذيالدعاءالعلماء

اليه.استندالذيالسندوناقشوا

آخر،دعاءمنبدلاَدعاءوقالاالثمارعلىالدعاءفيأخطأمنحكموناقشوا

ناقشواكما،الأرضأمالشجرالثمارعلىالدعاءفيالأساسايهمامسألةوناقشوا

الفروضاوردواذلكذكووعلالعلماء،وضحهاالتيالأدعيةصيغةيغيرمنحكم

،الطعامدعاءبينهاومن،العبريةباللغةقولهايشترطولا،لغةبأيةقولهايمكنالتي

دعاء.يعدلافيهالرباسبمفيكرلاالذيالدعاءإنالعلماءبعضقالاوقد

البهائممئلالأرضمنيخبمتلاشيءايعلىيقالاالذيالدعاءالعلماءوناقش

وردتث!ارعنوتساءلوا...والجبنوالبيضواللبنوالأسماكوالطمِوروالحيوانات

معناها.حولواختلفوايعرفوها،ولمالمشنافياسماؤها

عليهالبعفأنفرأى،الطعاممنمتعددةأنو)عأمامهيوجدمنحكموناقشوا

الطعامعلىالدعاءيئلوأنعليهأنآخرولىورأى،الأهمالطعامعلىالدعاكايتلوأن

يعودثمنوععلىالدعاءيتلوأنعلىاتفقواالأدعيةتساويحالةوفي،يفضلهالذي

فقدالأساسيالطعامعلىالدعاءيتلومنأنالعلماءورأىالاَخر،النوعلىعويتلوه

الدعاء.تلاوةمنالئانويالطعاماعفى
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المم!صوما

واحد،دعاؤهماالطعاممننوعانهناككالطإذاالمرءيفعلماذاالعلماءوناقمش

تثنمِةمنبسندالعلماءأحدوجاءيبدأ،فبأيهماواحدَا،دعاؤهمايكنلمإنيفعلوماذا

التيوالئمارمقصودأ،ليسالفقرةهذهفيالثمارترتيب)نوقالاَخرفعارضه8،8/

منئمركلناقشواذلكذكروعلى،ومثقالكمعيارتستخدمالتيهيفيهاجاءث

كمعيار.استعملوفيمالفقرةهذهيخاجاءتالتيالئمار

تناوله،وبعدتناولهقبلالدعاءعليهيتلىالذيالطعا!حولالعلماءواختلف

يُتلوهلاكل،منالاننهاءبعديقدمالذيالطعامحكمناقشواذلكذكروعلى

عليه.الدعاءتلاوةتجبومتىلا،أمالدعاءعلبه

وهل،الطعامتناولسبقالذيالكأسغلىالدجماءتلامنحكمالعلماءوناقش

فىءالكأسأحضِرلووماذاالدعاء،تلاوةمناكليليالذيالكأسبذلكيعفى

الطعامبذلكيعفىوهلالخبز،علىالدعاءيتلومنحكموناقشوا.أكلأثناء

.الثانويالطعامعلىالدعاءالمرءتلالووماذا،الدعاءتلاوةمنالئانوي

متكئين،كانواأو،وليمةيخامجلسونكانواإنيصلىالدعاء-الذيحكموناقشوا

الجميع،عنالدعاءمنهمواحديتلوأم،لنفسهالدعاء.منهمواحدكليتلووهل

إليهمجيءإلأيُفعلماذاوناقشوا،الولائمفييتبعكان.الذيالنظاموفاقشوا

علىالدعاءقراءةيتولىمنمناقشةإلم!وتطرقوال،اكبعدأو!لاأثناءفىبالكأس

وعلىالبخور،علىالدعاءيُتلىمتىوناقشوا،رأيهم-تؤيدمرويةوجاءتالبخو!،

فيإليهاسثندواالذيالسفدوناقشواالعطور،علىيتلىالذيالدعاءناقشواذلكذكر

ذلك.

ابقرا،م!فقرةتفسيرفيراف،عنبرطوفياروطراالرببرواهماذكروعلى

يناقشونه+الذيبالموضوعلهماعلاقةولانفسهالمعلمعننقلهمامرويتإنأوردوا
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فدثلا"(قفسي-الحكه-طصدله-)الخكرالقل!ود

نإالمرءبهيبدأالذيالدعاءحولشمايومدرسةهليلمدرسةواختلفت

عنبوعصيرعطريَازيتَالهأحضروامنحكمالعلماءوناقثىوآس،زيتلهأحضر

وردالحطريالزيتذكروعلى،الحالة-هذهفييفعلأنعليهيجبوماذامخخمر،

عندالطيبوضعبينهامنأمور،ستةفحلىعنالشريعةدارسينهىللعلماءتشريع

.السوقالىالخروض!

الدعاءناقشواكماثانويَا،طعامَافيهاالخبزعُذالتيالحالاتالعلما-وناقش

ذكروعلى،ألخضرواتعلىيتلىالذيوالدعاء،والرمانوالتينالعنبعلىيتلىالذي

يتناولوخمها.التيالأ!مةبحضوضررفوائدذكرواذلك

!!*

فيالأفرادمنعدداشتراكحكمالبابهذامنالسابعالفصلفيالعلماءناقش

،الطعامتناولفيإشراكهميحلومن،لذلكاللازمالعددوناقشوا،الطعامتناول

ترريدوحكم،يتلوهالذيومنالدعاء،تلاوةوجوبوسند،إشاكهميحرمومن

الدعاء،ونلاوةالطعاملتناولطالنساءاجتماعوحكم.الخدمإشراكوحكمالدعاء،

والعبيدالنسوةاشتراكوتحريمالدعاء،وتلاوةالطعاملتناولالعبيداجمَماعوحكم

ف!امعَاشخصان!لإنحالةفيوئاقشواالدعاء،وتلاوةالطعامتناولفيوالصغار

)زمُّون(،الوليمةدعاءعندهينتهيالذيالموضعحولالحلماءواختلف،الحكمهو

عنمرويةووردتالحداد.فيمنعهوسبماالخيراقا"وصانعالطيب11دعاءوناقشوا

السيرآدابعنللعلماءتشريعوردذكزهاوعك،الفرسعندالولائمآداببحض

آدابمنبعضَاالعلماءبعضوروى،الأيديغسلوآدابالجسور،وعلىالطريقفي

.الطعامتناول

وقد،معهمالطعامتناوليحلالذينذكرعلى،السامريينحكمالعلماءوناقش

بأحكاميلتزمونمنأي)حافيريم!اعتبرهممنفمنهم،بشأنهمالعلماءاختلف
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التلعودماصو

الذينالعامة(الأرض)شعبمناعتبرهممنومنهمالعشور،صاخراجالطهارة

ذكرعلالعلماء،ناق!شوقدالعشور،وإخراجالطبهارةأحكامعلىيحرصونلا

هذهعلهمتنطبقالذينهمومنالمصطلحبهذاالمقصود،العامة(الأرض)شعب

الشمية.

الذيالغرساهومنالعلماءناقش،معهمالطعانمتناوليحرممنذكروعلى

العددناقشوا،الوليمة%لىْالنساءانضمامتحريمذكبروعلى.الطعاممثماركتهمجرم

وقاله:العلماءاحدوافتى،الجماعةصلاةلإقامةاللازموالعدد،ألوليمةلإقامةاللازم

جميعَا.الحضوراجريعاذلالمعبد،إلىيحضرمنأولويكونيبكّرمنأجرإن

وئاقشوا،الطعامتناولتليالتيالأربعةالطعامأدعيةالتلمودعلماءورتب

يسبق-الذيالطعامدعاءسندوناقشموا(،51لم8)لثنيةفيوردماتاويلوهوسندها

دعاءوضعفيإليهاستندواالذيالسندعنوتساءلؤاحولهواختلفو)اكل

الشريعة.

دعاءنصحولواختلفواالشر،وعلالخيرعلىالدعاءوجوبسندوناقشوا

تؤيدمروياتعدةووردث"،القدس11دعاءوناقشوا"،الخيراتوصانعالطيب11

لا.أميعيدهوهلالدعاءفييخطئمنحكموناتشوا-الشأنهذافيالعلماءراي

دعاءوئاقشوا.الوليمةدعاءوفيالطعامفييشاركمنيكل!الذيالقدروناقشوا

وماذا،المشاركونيرددوماذا44الدعايقولالذيومن،المشاركينوعددالوليمة

الوليمة.دعاءفيالشريعةيدرسمنيقول

فيالمشاركينبعدديتعلقفيماالمشناتشريعتناقضالتلمودعلماءوناقش

اخرىومروية،الشأنهذاقيعقبفاالربرأيمعتتفقمرويةواوردوا،الوليمة

يشمعئيل.الرببرأيمعتتمق
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ثد!لم(لىدفسلط-الحكل!-ادح!د!ة-اللكا)التل!ود

عليهوأنالطعامئناولعندآخري!جوأرإلممايجلسمنحكمناقشواكما

انقسمو)إنحكمهموناقشوا،الوليمةدعاءتلاوةمنيتمكنواحخىعن!ميبتعدألا

منحكموما،مجموعةكلفيالأفرأدلعددالأدنىالحدموومامجحوعات،إلى

.أخرىإلىوينضممجموعةعنينفصل

مزجهقبليصلىالذيالدعاءيختلفوهلالمختمر،العنبعصيرحمكموناقشوا

فيواستعمالهالمخحمرالعنبعصيرذكروعلى،مزجهبعديتلىالذىِالدعاخ!عنبالمأء

اكل،غيراخرىأغراضفيواسقعمالهالخبزفيالعلماءرايوردالأيديكسل

فيطعافاووضعنسيمنحكموناقشواالأمر.بهذاتتعلقمروياتعدةوأوردوا

ؤهلالدعاء،يتلولم!وشربأكلمنوحكم،يفعلماذاالدعاء،يتلوأندونفمه

والمرويات)الأسبرجوس!المعتقالعنبعصيرفيالعلماءرأيوناقشواويملو،بعود

جلوشا.الكأسعلىالدعاءتلا!ةووجوب،عنهوردت(لتي

م!!!

وأتباعشمايأتباعحولهااختلفالتيالأمورالثامنالفصل!االعلماءناقش

حولاختلافهمالأمورهذهوأول،الطعامعلىيتلىالذيبألدعاءيتعلقفيماهليل

وأالسبتفطِيُذكرالذيالدعاءيسبقوهل،السب!يومالكأسعلىالدعاءتلاوة

ذلئا.ياإليهاستندواالذيوالسند،يليهأمالمباركاليوم

مز-جقبلالألِديتُغسلوهل،الكأسمزجحولهااختلفواالتيالأموروثايخا

المرءيضعهاوهل.الأيديتجفيفبعدالمنشقةوضعحولواختلفوا،بعدهأمالكأس

الحشية.علىأمالمنضدةعلى

مأأولاَالأيديتُغسلوهل،الطعامتناول!بعدالمكانتنظيفحولواختلفوا

عخدواحدةكأسلديهمنحكمحولاختلفواكماالأيدجما+تُغسلثمالمكمانينظف

دعاءنصحولواختلفوا،الطعامتناولبعدالأدعيةترتيبوكيفبة،السبتانتهاء
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للثلصهدماهو

المرءالعلماءونهى،السراجعلىبالدعاءتتعلقأأحكاوردتذلكذكروعل.السراج

نههواكماذلك،عنالنهيسبصبوذكرواوبخورهم،اليهودكبرساجعلىالدعاءعن

الموتى،اجلمنيُعدالذياوالأجنببة،للعباداتيُعدالذيالبخورعلىالدعاءعن

منانتفعإذاإلاالسراجعلىالمرءيدعوألاوأشزطواذلكعنالنهي،سبباوذكروا

نظرهم.وجهةتؤيدمرويات0عدواوردوا،قريئاامبعيدَاكانسواء،ضوئه

إلىيعودوهلالدعاء،تلاوةوذصيأكلمنحولوهليلشمايتباع3واختلف

هيوما،فيهتذكرالديالمكانفيالدعاءيتلوأمال!عاء،ويتلوفيهاكلالذيالمكان

خلالها.نسيهالذيالدعاءيتلويجوزانالتيالمدة

بعدمخثمرعنببكأسلهمجيءمنحكمحولوشمايهليلأتباعواختلف

العكس،أمالطعامعلىيتلونهثمأولاَالكأسعلىالدعاءيتلونوهل،الطعامتناول

يتساويانأميرددهمناجريفضلوهلالدعاء،يتلومناجرالتلمودعلماءوناقش

الأجر.في

!!!

بهحدثتبمكانمرإنالمرءيقولهالذيالدعاءالتاسعالفصلفيالعلماءذكر

وجاؤواذلكفياليهاستندواالذيالسندوناقشوا،إسرائيللبنيمعجزات

الذيوالسندالمعجزاثبهاحدثتالتيالأماكنوذكروا،رأيهمتؤيدبمروياستا

إليه.استندوا

يشكرواأنعليهمأفرادأربعةهناكبأنيهوداالرلىافتىسبقماذكروعلى

عنبعمدةلهالوالورد!!وداالريىذكروعلى،منهمحالهلكلبسندوالى،الرب

)فتحةالا؟ثرالتهابتسببأشياءعشرةعنمرويةوردتذكوهاوعل،الموضوع

ماذكروعلىيهودا،الرببأقوالتشبهأقوالمنيوحنانالربيقالهماوورد.(الشرج

.أوريبنبصلئيلعنمروياثثلاثوردتيوحنانالرييأقوال!فيجاء
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ال!ثدا"(قفلل!بي-ا!كله-يدحعدلة-)!ذكرالتل!ود

الحسنةالرؤياعنأقوالهموردتالعلماء،عنالمأثورةالأقوالذكروعلى

ولمروْياراىإنيفعلوماذاعأحزنتهرؤيارأىإنالمرءيقولوماذا،الايئةوالرؤيا

لفسيروردصفحةعشرينمدىوعلى،العينمنيخافمنيقولوعاذ(يتذكرها.

.تفسيرهفيإليهاستندوأالذيوالسند،حلحهي!الإنسانيزاهلماوالتلموداالم!ثشاعلماء

عبادةمنهاسخؤصلتبحكانمرإنالمرءيقولهالذيالدعاءالعلماضموناقش

يمْولهالذيوالدعاء،إليهأستئدواالذيوالسندخارجها،أوفلسطينفيالأوئان

حشدَايرىعندماالمرءيقولهالذيالدعاءناقشواكما،الآثمةبابلمدينةرأىإئأالمرء

الذيوالدعاءالمرائيل،بنيعلماءيرىعندمايقولهالذيوالدعاء،إسرائيلبنيمن

رأىأدطيقولهالذيوالدعاءاليهود،كبرالكوأكب()عبدةعلماءيرىعندمايقرله

غيرالكوأكب()عبدةمنملكَارأىإنيقولهالذيوالدعاء،إسرائيلبتيمنملكا

نورششتالرببإلىمنهماالأولىتن!امرويتانوردتذلدُذكروعلىاليهود،

شيلا.للوبيحدثتامعجزةالثانيةوتذكر،أعمىكونهمنالرغمعلىالبصيرة

،عامرةإسرائيلبنيبيوترأىإنالمرءيقولهالذيالدعاءالتلمودعلماءوذكر

الأمو،هذاتثناولمروياتعدةووردت،عامرةغيرراَهماإن!ولهالذيوالدعاء

غياببعدصاحبهايرىعندمايقولوماذاإسرأصيل،لبنيقبورَارأىإنيقولوماذا

عاهةبه!مخممايرىعندمايقولوماذامريضَا،يرىعندمايقولهوماذا4يوفاثلائين

منظرَايرىعنلهمايقولوماذا،بومةاوفيلاَرأىإدنيقولىوماذأ،خلقيعيبأو

بديغا.

عنوتساءلوا،النيازكرأيإنالمرءبفولهالذيالدعاءالتلمودعلماءوناقش

بالنجوميتعلقفيماالمفراففرأتمنفقرتينبينئناقضَاوناقشوا،بالنيازكالمقصود

الرعدوهيالمشناذكرتهاالتيالطبيعيةبالظواهرالمق!ودعنونساءلواوالأبرأج،

يقولأنالموءعلوأوجبواإحداها،يرىمنعلىالدعاءيجبومتى،والبرفوالريح
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التلميدماصو

فيالبدرورأىفلكها،فيلَدورالشمسراىفىان،صافيةالسماءرأىإنالدعاء

نأالموءعلىبأنيهوداالربيقالهاالتيالفثوىوناق!ثموامساراتها.فيوالكواكب،تمامه

فترهَكلبينالمدةوناقشوا،متباعدةفزأتعلالكبرالبحورأىانالدعاءيقول

المطر.يرىمنيقولهالذيالدعاءوذكروا،واخرى

ومتى،جديدةامتعةاشترىأوجديدَابشَابنىمنالتلموداحكمعلماءوناقش

ببدىوالذيالشرعلىالدعاءيقرلأنالمرءعلىا!وذكروااوسعاء،تلاوةعليهتجب

نأالمرءيدعومتىوناقشوا.للأمرينامثلةوذكرواشزا،يبدوالذيالخيروعلىخيرَا

يكونالحملمنوقتأيوفي،امرأتهتحملأنبعديدعووهلذكرَا،الربيهبه

يدعووماذا،أقوالهمتؤكدمروياتوأوردوا.هبالحدعاؤهيكونومتىمجدياَ،الدعاء

ذكرَا.امرأتهأنجبتإنالمرء

وعضدالدخولعنديدعووماذامسؤرة،مدينةيدخلمنحكموناثوا

وماذا،جسدهيرحضلكيالمرحاضدخولعندالمرءيقولوماذامنها،الخروج

)مكانالخلاءدنجرلهعندبقولوماذادمًا،ْيفصدلكيالمرحاضدخلإنيقول

الديك،صياحيسمعجمندمايقوكوماذاخروجهعنديقولوماذا(،الحاجةقضاء

وماذا،ثيابهيرتديعندمايقولوماذا،ويجلسالفراشمنيخهضغندمايقولوماذا

عندمايقول!وماذايخطو،عندمايقولهوماذا،الأرضعلىقدميهيضععندمايقوله

يضعْع!دماوماذاْيفول،رأسهكطاءيلبسعندمايفولوماذا،النعالينتعل

يقولوحاذا.،راسهوعلىذراعهعلىالتفلين"11يرتديعندماْيقولوماذا،الأهداب

وجمهه.يغسلوعندما،يديهيغسلعندما

نأذلكمعنىوهلالخير،قيدعاؤهفي.الشرالمرءيدعوكيفالعلماءوناقش

أنهوبذلكالمقصودأنامالخيرفييقولهالذينفسهالدعاءالشرحدوثعنديقول

غيربداوإنخيرالربيفعلهماكلأنمفادهامرويةوجاءت،حدثبماالمرءيرضى
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اللثلاء(لفلل!-الدمما!اقىالح!للا-)الخكلالتل!وذ

بعيدةولكنهاإليهتنسبأخرىمروياثذكروا.المرويةهذهقائلذكروعلذلك؟

فيها.جاءماعلالعلماءوعلق،الموضوععن

خلفالمشيعنالمرءينهي)برايضا(مستبعدتشريعفيجاءماالعلماءوناقش

ولمجملقيدهافيلاماالمرأةلِعطيالأالمرءنهوأذلئا،ذكروعلى،الطريقفيالمرأة

فىالمعبدخلفالمشيومن،المرأةخلفالمشيمنالمرءتنفرمووياتوجاءتفيها،

غريزتيعنمروياتأوردوا65/تثنيةفيجاءماذكروعل.الجماعةصلاةأثناء

عقيفا.الربيوفاةعندخدثتمعجزةوذكرواوالشر،الخير

بهاالمرءوالزمواالمضناعلماءاوردهاالتيالسلوكاَدابالتلمودعلماءناقشكما

وعل،المقدسبيتعليهيقعالذيالجبلفوف!ثميهوعند،المقدسبيتدحولعند

ناقشوافإنهمالتلمود،عصرفيوجودلهيعدولمتهدمقدالمفدسبيتانمنالرغم

يفحلهكانماتوضحمروياتوجاءتالمشنا،علماءحرمهبمايلتزمواولمالاَدابهده

الحاجة،قضاءعندلِفعلونكانواوماذاقائماَ،المقدسبيتكانعندماالمشناعلماء

ليلأالخلاءبيتفييحتشممنأجرذكرواسبقماذكروعلروجاتهم.معاشرةوعند

علماءاسشخدموقدمنها.كلوسندالخلاءآدابعنمروياتعدةوجاءتونهاراَ،

المقدسببتفيالسلوكآدابعلىالمعبديخاالسلوكآدابوقاسواالقياسالتلمود

قائماَ.كانعندما

كانوماذاالممَدس،بيتلايتلونهالمشناعلماءكانالذيالدعاءخناموناقش!و(

فيالرباسميذكرأنللمرءيحلإنهقالؤاذلكذكروعلى،خلفهمالم!لونيردد

هذافيالمقرامنسندمنأكثرإلىالمشنامشرعاسئندلماذاوناقشوا،صاحبهتحيهَ

الزتيب.هذاعلجاءتلماذاوتساءلواالمقرامنفعَراهمَاتفسيرإلىوتطرقوا،الشأن

السخدتفسيرذكروعل!ها،قولكلوسندالعلماءعنمأئورةاقوال!وجاءت

يحددواأنبابلفيالعلماءعلىحرمواالمشناعلماءانمنهاسضحمرويةوردت
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التلمووصوما

وعلى.فلسطينعلماءأنْيتبعواعليهموفرضوا،الس!نةورأسالشهورأهلةمواقيت

بعديفنةبلدةإلمماانتقلواالذينالمثشاعلماءإلماين!شاتشريعوردالمرويةهذهذكر

ابنإليعزروالرببنحمياوالرب!يوسيوالربييهوداالرب!وهم.المقدسبيتدمار

التشريعوبدأ،المناسبةهذهفيمنهمواحدكلقالهمافيهوجاء،الجليلييوسيالريى

علماءعنوهيإليعزر،الربإقالهاالتيبالكلمةوانتهىبهوداالرب!قالهاالتيبالكلمة

تؤيدا!لقرامنفقرافستإلمماواستند،العالمقيالسلامنشرفيودورهمالشريعة

الدعاء.لبابوختافالأقوالهختامَاوجاءف،قوله

غا؟عبمعإه!
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هـ(ثلادزتفسل!-ال!ه-ادصدلة-الذى)لتل!هدا

لهذاعربيةترجةأولوهي،البابليالتلمودمنالدعاءبابترجمةفهذهوبعد،

السهلبالعملالترجمةتكنولم.الأصليةبلفتهالتلمودنصعلىاعتمدناوقد،الباب

واليونانيةوالاَرامِةالعبريةمنخليطفهي،الصحوبةفِىغايةالتلمودفلغةاليسير،

منالأولىالقرونإلىترجعفهي،القدمفيفؤكلةأنهاذلكإلمماأضف6والبهلوية

والضبطالزقيمعلاماتمنيخلوالتلمودنصأنتعقيداَالأمرزادومماابد،

عنعبارةالتلمودوان،السياقالنلوتوضيحفهمعلىذفحاعدالتيوالشكل

هذاتسجيلفياعشمدواوقدالفقهاء،بينتدوركافتالتيللمضاقشاتحيتسجيل

لذلكانفقهاء،منفقيهكلبمنهجومعرفتهمالنصلخلفياتفهههمعلىالنقاض

هومَنْتحديدعلىالأحيانبعضفيالقدرةعدمإلىالرَقيمعلاماتغيابأدىفتهد

ضميريعودمنعلىاوالخديثا،انتهىومتى،بحديثهلِتوجهمَنْوالى،المحدث

واجهتنا.التيايإشكالياتمنوغيرما،ائبال!

العلميةالأمانةالتزمناولَدالت!لمود،منالأولالبابترجمةنتهدمالنهايةوفي

ترجمةنقدمإذ"ونحن.دينىِكنصالتلموداهميةمعيتناسبب!االمع!ئىنقلفِىوالدقة

جاءبماعرلإ4َعَثْرةحَجَربهنرفعوأن،بهينتفععلماتكونأنالة4ندعوالدعاءباب

11.إلهكاخشبل.مَعْثرةتجعللاالأعمىآوقدَا4111لما9اللاويينسفرفي

.المتوكلونفليتوكلوعليهالقصد،وراءمنوالثه

المج!ابوايراهيمليل!

العبريدبلأواالتلمودلِةالد!اساتأستاذ

الوسيطالعصرفي

شمسعينجامعة-الآدابكلية
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إلم!كبرلأفىل

:"اسفمنا9الأولالقشريع

منأنصبحهبمليتناولواالبههنةيدخلحينليلاَ؟ا!ع)ا"فقراتتُقرأمتى

أماإلبعزر.ألربيقالهماهذاإ،الليل)منالهزيعآخروحتىأتروما()2(القرابين

ظلمةتنقشعحتىجمليئيلالرببويقول)الايل(.منتصفحىَ:فيقولونالعلماء

فقالا"،"اسمحفقراتنقرالملهوقالواالحانةمنبنوهرجعأد!حدثفقدالسحر.

بهذابكتفواولمتقرؤوها،أنعليكمفيجببعدئنقشعأالسحرظلمةكانتإنلهم

2(

سفرمنفقراتعدةعنعبارةوه!الخساء،عنومرفوعة،الرجالعلىفريضةتلاوخهااسمعقرا?

وقبدأوصباحاَيئ:الومفيعرتينيقرأهاأناليهودىعلىومجبالوحيدبانقرةتبدأوالعدد،التثنب

أ:أتسائلاثةمنالأمر"اسمع"وتتكونبفعل

،وصاياهوحفظ،اللىمحبةوجوبيذكرئم،بالتوجدويبدأ4-69/تثنبةمن:الأولالفسم

الأعين،بينوعصابة،119يدىعلىعلإمهَوربطهادومأعنهاالتكلمووجوب،ءللنشوتعليمها

.الأبوابقواععلىوكتابتها

بوصاياهيحمللمنالعمرد!طالةبالمكافأةالدوعدهـلذكر11/132-اتثنبةمن:الثانىالقسم

-المعاصى.يرتكبلمنوالعقاب

يلبطالذىالرداءأهداب)أيالأهدابفريضةويذكر374-االم5عددمن:الثالثالقسم

طاليت(.ويس!ىالصلاةعندايهردى

عليهانصتفريضةوهر،الزراعيةالمخاصيلمنالكاهننصبيحنىشرعىمصطلحالزومات

منخمسبنإلىواحدبنسبة!جعلوه،بعدفيماالعلماءحددهوفد،مقدارهتحددلمولكنهاالتوارة،

يأكلعنعلىيجبف!نه،للربالمخصصةالأثاء)الأقداص(منالتروماأنهالىونظرأ.المحصول

بعولهم،ومنبيتهأهلنهايأكلبل،فقطالكاهنحقمنليستوهىطاهراَ،يكونأن)التروما(

وازا)القَطع(-الممماءعقابيستحقنجسوهوالترومايأكلومنوالب!هائم،العبيدابذلكفتشمل

أدآ.!وُق،يجباالزوماتنجست
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d-ا!دل!-)ال!كدالتل!د JJ-الذثلا"(ْتفسيد

تنق!ثعحتىيُؤدَى،الليلمنتصفحتى،ميقاته)إنالعلماءقال)امر(كلقالوا،بل

ظلمةتنقشعحتىفميقاتهالذبيحةوأطرافاكشحومحرفإثل!السحرظلحة

ظلمةتنقخحعحتىفميقاتهأليوم"!سفييؤكل11بشأنهوردماوكلأل!ححر،

ذلك،)قالوا؟الليلمنتصفحتىالعلماءقالفلماذاكذلحه،الاْمركانإذاالعمحر.

الإثم.يالوقوععنبالمرءشؤوالكي

!ا:الجمالا!الثعرح

قراءة)ميعَاتب!حديدالتشريعبدأ)فلماذا(اآخرةالىامتى1الم!شرع:شرع

إلمهذلكفيالمشرعاستندهل3السحرفيقراءتها()بميقاتيبدأولمليلاَ،(اسمع

بداولذلك..(تفوموحين-تنامحبن65:1011/)لثنيةفيوردفئدالنوراة؟نص

حين)وقال(:)تجبإ؟متى)وتسأءل،النومعنداسمع11قراءةبميقاثالشريع

منذطُااستنبطذْ-إنهالقولويمكنك.القرابينمننصيبهمالياكلوالكهنةيدخل

إذاواحدأ"يوماَصباحوكانمساءوكان1:511/ئكوينثأوردفقد،العالمخلق

قبلهادعاءينيلونالسحرأفي1!النهايةفيولرعع!س(أفلماذاكذلكالأمركان

الأنتعلبملكيا؟ابعدهاودعاءينقبلهادعاءينيتلونالليلرفيبعدها،ودعاغ

قراءةوشرععادثمالليل)بقراءة(المشرعبدأفلقد.البدايةهىِلِلاَ(اسمع)قراءة

التيالكلماتوفسرأخرىمرةعادثمالسحرفيتت!االتيالكلماتوفسرالسحر

الليل.فيتتلى

11المَرابينمننصيب!مليتناولواالكهنةيدخلىْ"حينالنص)المعلم(مارفسر

تظهرحينالزوما(1الفرابينمننصيبهمليتناولوايدخلودقالكهنةاْنبما:)قائلام

عرضأَجاءتالكلماتفهذهالنجومتظهرحينبأنهالميمَاتحددوافقد،النجوم

تظهرعندماوالإجابةالقرابنِ؟مننصيبهمليتناولواالكه!نةيدخلمىمنهالعرف

يتناولواأنمنالكهنةيحنعألاالكفارةقربانأدنايضاَمن!انتعلمولكي،النجوم
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9لااكألفصل

:227/لاويينفيوردماعلىبناءَمذاحكمهمشرعوالقدالقوابين(مننصيبهم

فغروب".طعامهلأنهاالأقداسمنيأكلثمطاهواَيكونالشمسغربتافمتى1

يفهم.الكفارةقربالأوليس)التروما(يأكلانمنالكامنيمنعالذيموالشمس

طُاهراَ""يكونمنويفهمالشمسبغروبمشروطالأكلأن"الشمسأغربت1من

المقصوديكونربماأ!(العاديةالنجاسةويقصدعامهناالحكمان)اْياليومهذاأي

علىوينطبقخاصحكم)أيالثامنشمسْاليومغروبهو.سالشصبغروب

قالذلك،بحدويأكلإلكفارةقربانتقديمعندفيطهر(والسيلانبالبرحماالمصاب

حتىيأكلالا1التوراةنصقالىفلماذاكذلكالأمركانإذاشيلا:رافبرالربي

ذلكفييطهرأي؟11طاهراَافيكون2271/فيقالولماذا4(22/الاويينيطهر"3

.اليومذلكفيطهرفقدالشمسغربتإذاالبعضيقولوكما،اليرم

وسُئل:(الرأييوافقوهاولكنهمالشص!،بغروبيأخذشميالارافبرفالربب

طاهراَيكودْطاهراَ"ويكون11تعنيوفل؟العامالحكمتعئي"الشمساعْربصَا1هل

أىِ؟الكفارةقربانتقديميعدالثامناليومشمسْنجروبتعنيانهاأمذلك؟لْأ

وفسرهافعادالخاصبى()1()اي.الحكمالسيلادْأوالبرجمبىمنالرجلطهارةتعني

منيأكلألاعليهيجبالكهنةمنأيهاروننسلىمنفىدكلإن-45لمYYلاويينفيالتوارةنصت(1)

لم!)ذاأواللانأوبالبرصالإ!ابةبأنهاالتجاسةأنواعوحددتيطهرحتىأالزوما(قداسالأ

التطهيرماءفي!بالغطىبزولماالنجاساتهذهومندبئا.لمسدماذالجنباأولميتنجسأثيئاَ

مماالثخاساتومن،دبيببلمسقنجبساذااوالجنابةنجاسةمئلالثصىغروبحتىوالانتظار

غروبوبعد،ال!طهيرماءفيلحِغط!الثامناليوموفيالنجاسةالزوبعدأيامسبحةاننظارياشم

زوجعنعبارةتربانتقديمبحدإلاالأقداسيلعىولاالمحبديدخللاولكنهطاهزايعدالمى

المصابوكذلك.بالسيلانالإصابةحالهفيوذلك،محُرقةوالآخرللخطئةأحدهمايامأوحمام

.مقدسضىءْأييلمسانقبلأوالمعبديدخلانقبلىقربانتقديمعليهخببالبرص
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("ثدا!لقفسهل-دلحكه-ل!ددةا-اد!كر)لقل!ودا

علىعلامةالنجومظهورالىْ)البىايتا(فيقالوافقدفيأالبرايتا("ا(؟جاءماالىاسنناداَ

11طاهرا"يكونأماابعام،،)الحكمايهو،شمسهغروبمنهاهـلفهمالأمرهذا

.اليومذلكفييط!هرأنهفتعني

نصيبهمليتناولواالكهنةيدخلحين(اسمع)قراءةميفات)مار،)سن(لقد

يدخلحينليلاَ"اسمع11قراءةميقاثمجينقاثلين:العلماءفعارضه،القرابينمن

الجملةفنهاية،اكلمنينتهيأنيوشكحتىويمشمروالملحالجيشليتاول!الفقير

والكاهنفالفقير؟كذلكتشريعنابدايتهاغالفهلولكنبالتاكيد،تشريعناتخالف

يدخلعندمايحينليلاَ"اسمع11قراءةميقاتإن)قائلين(فعارضوه،يستوكلا

يرىحينعلىميئير،الرببرأيهووهذاالسبتعشيةخبرهمليتناولواالناس

النجوموظهور)الزوما(العَرابينمننصيبهميأكلزاانللكهنةيحلحبنالعلماء

فيوردتإشارةفهناكالأمرلهذاسندوجودعدممنالرغموعلى،ذلكعلىعلامة

إلمماالفجرطلوعمنالرماحيمسكوننصفهموكالطالعملانعمل21(41/)نحميا

ف!ذاالنهار"،فيوللعملالليللاحراساَلنااليكونوا1ايضاَو!رد"النجومظهور

لثااليكونوا1يقولفالنص،الظلامومِحلاللمِليبدأالشمسغروبعندإنهقلحت

الثاس،سائرمعيستويالفقيرانظننتلماذاالنهار"فيوللعملالليلفيحراساَ

الوبييرىحينعلىالعلماء،يراهماهذايستويالأ؟والكاهنالفقيرانتقولفهل

والكاهنالفقيريستويفلاعلى.حدةوالكاهنحدةعلىالفقيرانمنهيفهمأنهميئير

الفقيرانمسألةفيالعلماءميئيرالربيعارضفلقد.الناسوسائرالفقيريستويولا

حينليلاَتبدأاااسمعتراءةاإنوقالإليعزرالرب!وعارضهد!يسئويانوالكاهن

!ردااستبحدهاالتيالتشريعاتعلىهـلطلق(البرانيةأوالخارجة:اللغةفيومعتاهفقهيمصطلح(1)

المث!ا.تويبعندهناسي
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4لاالغحل!أ0

الربيويرى،)ا"،السبتدخولعندالمختمرالعنبعصيركأسعلىالدعاء)يخلون

يغطسحينميئيرالرببويرى)الزوما(،لامملاستعداداَالكهنةيتطهرحينيهوشع

يبطسألايهودا:الربيفسأله)الزوما(،يأكلوالكيالتطهيرحوضفيا!هنة

ليأكلالفقيريدخلحينحنينا:الربيويرى3ابنهارطيلةالتطهيرحوضقيالكهنة

الناسمعظميدخلحينآحا:إنهيقولمنهناكأحاي،الرب!ويرى،والملحالخبز

الربييراهمافهذا،ذلكفييستويانوالكاهنالفقيرإنقلتلماذا،ظعامهمليتناولوا

علىوالكاهنحدةعلىفالفقيرذلك،منهابفهملاانهيهوشعحالربييرىبينماحنينا،

.القولمنيفهمماهووهذاحدة،

قلتداذاتأخراَ،اكثرهوالفقيرأنيتضحتأخرا؟هواكثرمنهاميقاتفأي

يفهم-لاإليعزر:الريبويقولحنينا،الربييراهماهوفهذا،الكاهنيتمدمالفمَيرإن

ميئير(:ل)الرببقال!جهوداالربيإنإمار!قالالمتأخر.هوالفقيرأنالقول!من

هل:وقالميئيرالربيعليهردهكذا"قلتاحسناَاالنهار؟طيلةالكهنةيغطسألا

الربأتبعأنا(3"2(المغارب)بينالليللدخولتوقيتكفيرأيئاأتبعأننيتعتقد

والليل!النهاربينالفاصلةالفترةي)1الليلدخولاميفاتإنيفولالذييوسي

تدركها.أنالمستحيلومن)ينسلخ(يخرجوذلثايدخلفهذاع!،كطرفةهو

(Y)

عنبهايعلنشعيرةوهواليهوديةفيالمباركةأوالأياالسبتشعائرمن:أه6إأل!االيوأ:ث!6نقدب!

ليةالعشاءطعامنناولعند)يين(المختمرانعنبعصيركاسعلدعاءبتلاوةدينيأاليومذلكبداية

والعيد.السبت

الشمس،كروبقبيلواللبلالنهاربينيفصلالذىالوقتهوأ+االلألهـا1636:المغارببين

حرلاأختلفواك!ااالدقيقمرعدهاوحرلالفزة،هذهطولحول!والتلمودالمشنالاواخنلفوا

منجزءاَمجحلهامنالعلماءومن،يقهاالذئالنهارتتبعأ!ايرىمنالعلماءمنفهناكتبعيتها،

الئمس.غردببعددتيقةعشرةخمسبأنهافيحددونهاإسرائبلفيالأنأمايليها،الذىالليل
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ال!ثدلأ(تفسث!-يدخله-الصد!4ت)الدك!التل!ود

منلمشرعينالأقوالطهذهأنأمميئر،الرب!أقوالبينتعارضيوجدوهنا

الأقوالطتلكانأمإليعزر،الربباقوالبينأيضاَتعارضيوجدكما!ئير؟مدرسة

البدايةفيجاءتالتيالأقوالإنايولويمكنكإليعزرأالرببمدرسةمنلمشرعين

إليزر.الربب،إرت!نمبلا

ينقسمالليلأنايرىهلإليعزر؟الريييرىفاذاا:االأولالفسمنهايةاحتى1

اربعة.ينقسمالليلىأنيرىكانؤإذا،ساعاتاربعقسمفكلاَإإ،أقسامثلاثةإلى

.ساعاتثلاثقسمفكل،افسام

أقساماَهناكأن.ليوضحهناوخاء،اقسامثلاثةينقسمالليلأندوطًيرىفهو

نإيقولإليعزرالربيأن)البرايتا(فيفجاء،الأرضفيلليلوأقساماَالسماءفيلليل

فقدكالأسد،ويزأرتباركالفدوسمجلسقسمكلو!ا،أقسامثلاثةينقسمالليل

صوته،يطلققدسهمسكنومنيزمجرالعلاءمنالرب25:3511/إرميافيورد

،الأولالقسمفيينهقالحمارفإنذلكعلىوعلامة"،مسكنهعلىزئيرأَيزار

الفسمفيأمهاتهمثديمنيرضعونوالرُضعالثافإ،القسمفيئنبحوالكلاب

الليلأنيعتقدكانفإذاإليعزر؟الرب!يعتقلىفماذارجلها.معتشحدثوالمراةالثاك

بدايةإلىيشيرهلاسمغ(1!راتتقرأمنهاقسمأيبدايةففي،أقسامثلاثةينقسم

ل!ولماذا؟القسمنهايةفيأمالنجومظهورعندهلىألإطالةاهذهولماذا؟الأولالقصم

القسمنهايةفيتقرأأنهايظنأنهأأالنهار،علامةفهيالأخير؟القسمنهايةيذكر

نأتعتقدأنوبإمكانك؟الأوسطالقسممنتصفوفيالأضرِ،القسموبدابةالأول

يمكنك،كذلكالأمركانوإذاجميعاً،الأقسانمنهايةقيتقرأأنهايظنإليعزرالرب

إنهمأالحوارإ؟هذامننستشفماذايُضمن،أنيجبالأخيرالمَسمانالقولا

يحينمتىيعرفولا،مظلمبيتفييسكنلمناسمعقراءةميقاتعنيتحدثون

أمهثديمنالرضيعويرضعزوجها،محالمرأةتتحدثإدأفما،اسمعقراءةميقات

ويقرأها.ينهضأنفعليه
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41،لاللقصل

وفيآأقسائلاثةي!نقسماْلليلإنراف:عننقلاَشموئبلبريسحقالرب!قال

بسمبالذينللأبناءويلويقولا:كالأسدويزارتباركالقدوسيجلس!قسمكل

العالم.أممبينوشتتهمهيكليوحرقتبيتيخزَبتُآثامهم

ف!خلالطريقلايسيىكانمرةذاتإنه:قالطيوسيالرب!أن)البرايتا(فيجماء

عندوحرسنيالذكرطيبا)1(إلياهوا11فجاء،يصليلكنيالقدسخرائبإحدىإلى

سلاملي:قال!صلاق!أضاليتأنوبعدمق:.الصلاة،فرغتحتى)انتظرني(المدخل

لماذابنىيالي:فقال،ومعلميسيصعليكسلامله:فقلت،معلميياعليك

فيتصلىأنبوسعدُكانلي:فقالاأصلى،لكي:لهفقلت؟الخربةتلدُإلىدخلت

نأبوسعككان:ليفقالصلاقإ،المارةيقطعأخشىْأنكنت:لهففلت،الطريق

الدخوليجبلاأثهتعلمتأمور:ثلاثةمنهتعلمتالحينذلكفي.صلاتكتقصر

الطريقْفييصليمنأنوتعلمت،الطريقفينصليأنيحلأنهوتعلصت،الخرائبإلى

صلاته.يقصر

سمعتةلهفقلت؟الخربةهذهفيسمعتهالذيالهاتفهومابنىبا:ليوفال

وحرقتبيتيخزبتُآثامهمبسببالذينللأبناءويلتيقولالحمامةكهديلصوتاَ

فيالكلامهذايقاللاوبرأسكبحياتكاقسم:ليفقالايأمم،بينوسبيتهمهيكلي

فحس!،هذاوليسيومكلمراتثلاثالكلامهذايقاللكنفقط،الوفتذلك

الشريعةدراسةواماكنالمعابكإسائيلبنويدخلحينالكلامهذايفالبل

واشدهاو(شتهرتظهرتالنيالشخصياتأعظممنا:اإلياسالنبن11"أوالتشبى"إيلياإلياهو"أو11(1)

)سفرالقديمالعهدفيكثيرةالبىهدامعجزاتوأخبار،المخلصالمسبحفيالهوديراهبماارتباطأ

صعردههرالنبىهداكراماتأخروكان(17،18،91الأول)الملوك2-33(6/19الأولالملوك

منهذايومناالى)يلياالنبىظلوقدالآنحتىفيهاموجودانهاليهوديعئقدحيثالسماء،إلىحيأ

الىسينزلوانهالناريةالمركبةفيالسماءالىصعدأنهيعنقدونفهماليهردىالفكرفيالغييةالأركان

اليهرديةالفرقمنفهناكبها،كلفالتيالخلاصرسالةليتمالدهين،يوآقبلالزماناَخرقيالأرض

"ا.المسيحبمجىءمبمثراَسيأتىأنهيعتقدمنوهناكواحد،شىءوالمسيحإلياهوأنتققدالتي
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ثد!"(الذقغسيد-الخله-الصد!4-الذكد)التل!ود

الملكأسعدما:ويقولرأسهتباركالقدوسفيهز"العظيماسمهابورك1:ويرددون

الذينللأبناءويل3بالسبيبنيهعلىالأبحكملماذاهكذا،بيتهفييُمدحالذي

أبيهم.مائدةعنأبعدوأ

خشيةالخراكلب:إلىالدخولعننهواامورئلاثةبسببانهالعلماءشرع

الضرر.وخشية،السقوطوخشية)الشبهة(

خضيةأوللشبهاتاتقأءيضليلكيخرأبةإلممابمفودهيدخلأنالمرءنهيفلقد

هناكوهلضرر،وقوعخشيةخربةفيللصلاةشخصاني!دخلولاشيء،سقوط

لىلمكن،الأخلاقعديميمنكاناإذاتعم3خربةفيللصلاةاثناندخلإذاشبهة

شخصانيدخلفلا(لضررحالةلأأما،الشبهة.خشيةعلشيءسقوطخشيةفباس

صالحينشخصيندخولاحالةفيالضررفمسألة،صالحينكاناوإنحضىالخرابةالى

وهل.الخربةفيشئءسقوطخشيةمسألةومن،الشبهةمسألةمناستنباطهايحكن

كان(التشريعهذاشرعأمن؟شخصينوجودحالفيضرروفوعمنخشيةهناك

انهمتقولأنويمكنكالضرر،وقوعمنفيه،يعمشالذيالمكانفي،يخشى

)مسختفيْهناكاماحقل،يخاخرابةوعنأمراة"لارجل11عنهنايتحدثون

برجلإنتختليأنللمرأةيحلأنهشرعوافقد8(5صظهر!االنكاحباب،قيدوشين

الضرر.وقوعمنعليهاخشواولكنهم،الحقلفيتتواجدلافالمراة،صالحين

أماهناسي()يهوداالربيقالهماوهذاأقساماربعةينقسماللإلانالعلماءلثرع

قضاة)فيوردفقد.ناتانالربيسندهوفما،أقسامثلاثةيقسمانهفيرىناتانربيما

الهريعاولفيالمحلةطرفإلىمعهالذينرجلوالمائةجدعونافجاءا91(ة7ْ/

ثلائةهناك)أيبعدهوقسماَقبلهقسماهناكانيعنيالأوسطأنوقرر..011الأوسط

منتصفتعثيرب!ا"الأوسط11كلمةأنفيرىهناسىِ()يهوداالربىِأما(:أقسام

القسممنتصفالنصفيوردهلقائلاَ:ناتانالرب!عليهنرد،الأوسطالقسم
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الاولالفحعل

إناَميعنزريفاالرببقاليهودا؟الرب!سندفما،فقطالى*وسطوردلقد؟الأوسط

افي621(91/1)مزمورالمقرافيالمواضعأحديخاوردقالا:ليفيبنيهوشعالر!

)911/148(آخرموضعوفيبرك"احكامعللأ!دكاقومالليلمنتصف

أربحةينقسمالليلأنذلكمنفتبينباقوالك"ألهجلكيا!رُعَعيناياتقذَمت1

يهوشيبمالرب!انتعلمنافقد،.يهوشعالربيرأينفسيرىناتانالرب!وان،أقسام

)؟!ساعاتثلاثيقفواانالمل!ك0عادمنلأنساعالمحا،ثلاثالهزيعإن:يقول

هزيعين)وينامونالليلفصف(هي)ساعاتدشطوأنالثالخة(.الساعةمذالنهاز

.-ال!إنآشيالربإويفول،قسمينينقسمالليلأنأي،اليومفي(ساعاتئمانىأي

أي!أ.هزيعاَيدعىالقسموفصف

تمَولأنينبغيالأ:قالليفيبنيهوشعالربيإقآميالربيعنزريقاالرياقال

أقوالاَإلانردداكهانابرآباالربيفقال!،المتوفىعلىتقالالتيالأقوالإلاالميتامام

يقولمنوهناكجها،لناعلمفلاالناسيقولهاالتيالأخرىالأقوالأما،التوراةص

بالأقوالبالكفما،النرراةاقوالحتى(المتوفى)امامنرددلم:قالكهانابراَباالرببإن

؟أالناسيرددهاالتي

ماإلىاستنادأالليلدخولاعندذلكوكان،الليلمنقسمفيينهضداودوكان

علىالدليلهووما"،و!رختالصبحفياتقدمت11(/91147)مزمورفيورد

)أمثا؟قيوردماهوالدليل3الليلبداية6+فى*ابهايُقصدد!36الصبحكلمةأن

د!36كلمةجاءتفقد"،والظلامالليلحدقةفياليوممساءفيالعشاءافى91ِ(:7/

منتصفعلىيمر!داود:قالهكذاآحا:الربعناوشيحاالرب!قالالعشاء،بمعنى

أبداً.نائموأناالليل

الحينذلكومنالليلمنتصفحنىكالحصانيغفوكانريراالربيقال

منتصفحتىبالتوراةيشضغلكاذآشيالربيوقالكالاْسد،يتحفزكانف!اعدأ
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"(لمأثد!تفسط-طحك!-الصدله-)دذكلالتل!ود

الليلأولتعني!د!6ف.والش!ابيحالمزامير)يرتل(فصاعداَالحينذلكومن،الليل

517الأول!موئيلفيوردفقد،الصباحآخرموضعفيوتعني / r:داودفضربهم

منيقللمولماذا3الليلحتىالصباحمنيقللمفلماذاا،اغدهممساءإلىالعتمةمن

منيكتبأنعليهفكان،كذلكالأمركانوإذا3الليلدخولحتىالليلدخول

رابواستدركالمساء،حتىالمساءمنأو)الصباح(العشاءحتى()الصباحالعشاء

بمعنىومرةالنهار،ويليهاعشاءبمعنىمزة،مرتين؟وبكلمةاستخدملقدقائلاَ:

الليل.ويليهاالنهارمنوهيصباح

فقد،يعلميكنلمالسلامعليهفموسى؟الليلينتصفمئىيعلمداودكانفهل

الممَصودمامصر"وسطفياخرجالليلنصفنحو11)نى4(/11)خروجفيورد

هل"الليلنصفانحو1لهقالتباركالقدوسإنفقولهل"الليلنصفانحو1ب

مثل)فيالليلمنتصفعند)غداَ(لهقالالربانأم)الربإ؟السماءفيشكهناك

هوموسىأنيعنيفهلا"الليلمنتص!انحو1وقال()موسىفجاء(الوقتهذا

يعلّمةكانلأنه(الليلينتصف)متىيعرففكال!داوُود)اما(شك،لديهالذي

معلقةكانتالقيثارةإنحسيداشمعونعنبيزنابرآحاالربإرويفقديعلامة،

فيصدراوتارهاوتهزالشماليةالريحتهبالليلينمَصفوعندماداود،سريرفرق

النههار،عموديرتفعحتىبالنوراةويشتغللومهمنينهضفكان،أصواتعنها

الملكسيدنا:لهويقولونعليهأصائيلحكماءيدخلالنهارعموديرتفعوعندما

نإفقالوا.لهْبعضاَبعضكموليجلإذهبوالهمفقال،يعولهمنيحتاجإسائلشعبك

مباشرةتنزلالتيالأمطارمياهإمنفمهامنتملألاوالبئرالأسدأا(،تُشْبعلاالقبضة

لاأحيتوفلفاستشاروأالج!عةحاربوااذهبوالهم:فقال!)2((البئرفنحةطريقعن

.الكثيرةبالاحتياجاتيفيلاالذىالقليلللشىءيقالمئل(أ!

يكفيها.مالديهاولىمنعزلةتعيشالناصمنلمجموعةيقالمثل)2(
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لا9اللالفصل

ع!اوالتميم)1(ايأوريموسألوا)السنهدرين!الكبيرالديئيالمجححعواستأذنواالحال

فيما-وليدتفسحيرهبرما-يوسف:الربقاللا.أمحربهمفيسيفلحونكانواإذأ

وكانوأبباثار،نجاياهوبنيهويادعاحيعَوفل"وبعد34(لم27الأولالأيام)أخبار

".يوآبالملكجيشرئيس

الثاني)صموئيلفيوردماإلىاستناداَمشيراَكانأحيتوفلإن:هل!يلأتباعيقول

يسألكمنالأيامتلكفيبهايشيرتانالتياحيتوفلمشورةوكانت2311(16/

11.اللهبكلام)رجلأ(

23(5/2الثاني)صموئيلفيوردفقدقضاءداررئيسحيهويابنبناياهوكان

63+ااسمالقضاةعلىاطلقفلماذااوالسعاةالجلادينعلىيهوياداعبن21(وبنايا11

6+ا،؟فى

أصبحوقد،الكلامفيبارعونلأخهموالثانىأقوالهمفيقاطعرنيأثهمفالأول

يواَب.للملكجيثسقائدذلكبعدبناياهو

ماتفسيرهوما:إيلىىالرب!ابنيسحقالربيإنهوقيلادابريسحقالربيقال

استيقظأناعودوياربابيااستيقظيمجدييااستيقظ811(57/أمزأميرفيورد

ا)3(.اسحراَ

وعن(اكبرالكاهنيلبسهاالتيالقضاءصُدْ!ةَعلىترضعكانتمقدسةاشياء:والتميمالأوريم()1

3(:285/)خروجفيجاءماالاستنادأالضعبيسالهاالتيالأسئلةعلىالربإجابةيتلهمطريفها

لا،أ1سحنتصرونكانواإذاوعما،الحربالىالخروجقبلالربلسزالالأساسافيتستعملوكانت

المقرا.منموضعأي"يونجم"أوريمذكريردلمداودفقةوبعد

بناياهو،التلمودوياايأيا!أخبارفيجاءبينماالشاهدهذافيبناباألقديم()المهدالمقرافيالاسمورد)2(

يوقظهمالملوكدائرإنفقالط،المقدسلليهابالربيهَالزجمةمعالفقرةهذةترجمةفىِرآشياختلف)3(

العبرى.للنصالصحيحةالترجمةالسحر"وهياوقظوأناالحر،
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،،ثدافدتفسي!-الخل!-د!دلة(-لخك!ا)لتلمهدا

كانداودوإن،الليلينتصفمتىدوماَيعرفطكانموسىإنزيراالربيلَال

نأوبما3النوممنتوقظهالقيشارةإنقيلفلماذايعرفكانداودانوبماايضاَ.يعرف

311الليلنصفانحو1وردفلماذايعرفكالأموسى

الوقتتحديدفييخطئونربمافرعونمنجميأنيعتقدموسىكانلقد

موسىيتهحونوعندئذ،الضربةبهمتنزلولمانتصفقدالليلأنويعتقدون

تكذبانخشيةاجململايقول!أذلسانكعؤَدالمعلم(1مارقالألذلك؟بالكذب

وتؤأخذ.

قالهماوهذاعشر،الرابعيخرجعشرالثالثليكمنخ!فعندآشيالربيقال

الوقتذلكفيالليلمختصفعندالغدفيتباركالقدوسقالاإسائيل:لبنىموسى

مصر.وسطفياخرج

:)11لداودمزمورلاورد )Y/A lيسحقوالربيلاوىتقي"لأنينفسيأحفظ

ملوكفكلتقياَألستُةالعالمينإلهتباركالقدوسامامداودقالهكذااحدهما؟قال

أحكامعلىلأحمدكأقومالليلممثصفايخا1اثابينماالثالثةإلمماينامونوالغر!الاثرق

برتباركالقدوسأمامداودقالهكذاالأخر:وقال911/3(11بزك)مزمور

بينما،جماعاتفيبجلالهميحلسونوالغربالشرقملوكفكلتفياَالستُ:"العالمين

لزوجها.المرأةبطهارةاحكملكيال!ريوالحبلالمشيمةبدماءمتسختانيداي

وكنت،معلميمفيبوشتأسئشيرأه.هـجمنثكلفيبلفجسب،هذاوليس

فيأ!بثهل؟بالإدانةحكمتعندمامصيبأكنثهلمفيبوشتسيدله:أمَولا

الرىقال.اخجلولم؟النجاسةأوبالطهارةحكميفيأصبتهل؟بالبرأءةحكحي

:تقولالتيا(9!مزمورمن)46الفقرةتفسبرهوماإيدى:الربيبنيهو!ع

وليسإيشبوشتاممصهفيهااوجاءاأخزىولاملوكأمامبشهاداتكواتكلم

داودفازلذلكبالشريعةداوديفحمكانلأنه3مغيبوشتدعاهفلماذامغيبوشت
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الل!لاْ!فصل
؟كلابدعاهفلماف!،دانيالدمانماكلاباسمهليسيوحنانالربيقال.بكلابورزق

بنىايا1(15لم)23أمئالفيسليمانعنهوقال،ْبالشريعةمفيبوشتيفحمكانلأف

كنايا.بنى111()27/أمثالفيوقالأيضاَ"أناقلبييفرححكيماَقلبككانإن

فييُردالمبالنقي؟نفسهداودلقّبهل".كلمةيُعئرف!منفأجيبقلبيوفئَححكيما

وتساءلالأحياء"أرضفيالرب.جودأرىبأنآمنتأننيالولا1(13مزمور)27/

01)؟ايامم!ياكلمةعلىالحقاطوضعتلماذا:يوسيالربآمانبلمشرع.

تئيبْسو!أنكفياثقأنا،العالمينربيانباركالقدوسإمامداودقال

بينهمفصيبليسيكونهلأعلملالكندا*أ2(6دا+ا+6الاق!العالمفيالصديقين

وجودإلىإيدىبريعقوبالرب!أشاروقد(حرماني)فيالخطيئةتتسببفقدلاأم

وأحفظكمعكأناوها11وردحيث(!5)28/تكوينفيالواردالنصبينتعارض

خشيةفقالجداَ"يعقوبافخاف71(32/)تكوينفيوردماوبين"تذهبحيثما

وجه36صالجانحةنجابفيشُزَعوكماعنه(الربتخلي)فيالخطيئةتنسببأن

يعبرحتىرب،ياشعبئايعبر"حئى15/16()خروجفيجاءماإن(الصفحة

الأولاالعبوريعنيرب"ياشعبكيعبراحئى1الأولفالجزء"اقتنيتهالذيالشعب

العبوريعني"الْتنينهالذيالشعبيعبراحتى1الئال!الجزءأمامصر(،من)الخروج

لمجدثانينبغيكان3:العلماقالهنامنعزرا(،اياملابلمنخرجوا)عندماالثاني

)1(

2()

الحرففوقنقطةوضعثوقدالقديمالعهدنصفيالواوباستثناءالكلمةه!هحروتكلجاءت

الربجودإنأيالمعنىثخفيفالنقاطهذهوضعفيالححبب)نرأشبىشرحفيوجاء،الحرفوتحث

له.ومرئيأواضحأيكنأ

الانساني!سظرالذيالئوابالايثيرمصطدحأ*:)3؟دا+!6د"،6أيا!دأ7سيأنىماأوالآق!العالم

ولكن،الآنموجردغيرلأنهلا،الآتيالعالممناقشاتهمفيالتلمودعلماءعليهاطلقولقدالموتبعد

فيتحياالذيالعالم)هوالأئىفالعالم،سيأتيمابأتوصفلذلكالعالمه!اقِاليومفعيشلأننا

الذيالثوابالىأخرىمواضعفييشيرحينفيإ،العاهدامنالانسانيخرجانبعدالأتق!اء(أرواح

ص.النصرأكلبتتبضاهاالتىهيالنظرةوهذهالبعثبعدالموتىينتظر
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ولثلا"(ثفللعبط-ألحكاء-الحمل!ة-الخك!)التلعود

الخطيئة"اكألانونبنيهوشعله!ا،إيامحدثمثلماعزراأياممعجزاتإلسرائيللبئى

المعجزأت(.حدوثمنعتفقكدارت!صبوك!ا)التي

فيالع!كااتبعهالذيالرأيموما:الليلمنتصفحتىفيقولرنالعلماءأما

اسمع"قراءةا1ميقاتحددواهلإليعزر)1(؟الربىِرأياتبعواهل"تناماحإت1تفسير

ا)3(اتماماحين1تفسيرفيجمليئلالربانرأياتبعواأماليعزر"2"3الربيقالكما

-:جمليئل؟)"(الرباف!حددهكما"اسمعقراءةاميعَاتوحددوا

اللمِلمنتصفماحتى)ميقاغا(إنوتالواجمليئيل،الرباف!برأيالعلماءلِأخذلم

لأقوالهمسياجاَالعلماءوضحفقدشرعناوكما،الإثمفيالوقوععنبالمرءينؤوالكي

الطعامبعضوآكلبيتيإلىلأذهبفيقولالمساءفيحقلهمنالمرءيرجعلالكي

النومفيأخذه،وأصلىؤلكبعد"اسمعقراءةاأقرأثمقليلأ2وأنامشيئأوأشرب

كانوإذاالمعبد،يدخلالمنماءفيالحقلمنالمرءرجعأإذا(لكن،الليلطوال!وينام

اتراءة1يقرأثمفليردد،يرددأنعادتهمنكاندانيقوأ،التوراةفييقراأنالمحتادمن

بالقتل،يعاقبالعلماءاقوأليتعدىمنوكلويدعو،طعامهويأكلويصلي"اسمع

قيهوجب!شاالذيهناوتشريعنا،بالقتلفيهايُعاقَبلمالتيالمواضعبينالفرقهوف!ا

الفتل؟عفوبة

هناقرر)إنهتقولأنويمكنك،النومغلبةهوالسببإنتقولأنيصكنك

نأأرادلذلك؟نافلةاعرفيمشا"1الليلصلاةإنقالمنبذلكليخالف(القتلعفوبة

نافلة.وليستفرضإنهابذلكيقول

لآخر.إنسانمنويختلف،الفراشإلىفييذهـالمرءالذىالرقتأيااتناماحين1فرفقد(1)

الليل.منالأولالهزيعنهايةحمتىليلااااسمعقراءةاميقاتحددلقد)2(

كله.اللبللتشملنمتدوبذلدًفرد،كلفيهينامالذىالوقتتعنيأنهاف!رهافقد)3(

النهار.عمود-وتفعحتىالليلطوالتمتدليلأ"اسمعقراءةأبقاتأنجمليئيلالرباناحدد(41
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الاولالفصحل

الذييوحنالطالرب!برأييعملفهويصليثم"اسمعقراءةايقرأمنمارقال

الئانىالدعاءإوهوالخلاصدعاءيلحقمنهوالاَتي؟بالعالم)الفائز(هومنةقال

)أ".الليلبصلاة"اسمعقراءةابعد

فراءتيالضوسطشرعتقدالنهارصلواتإنلبفي:بنيهوشحالربييقول

نأبإمكانكالآخر؟رأيمخالفتهفيمنهماكلإليهيستندالذيالسندهوفما".اسمع

.لمأن،المنطقإلىيسئدانإتهماتقولأنويمكنكالمقرا،نصإلىيستندانإنهمات!ول

وانعضاءَ،يكنأالخلاصأنيعتقديوحنانفالريىالمنطقإلىيستنلانكانا

)2(.الصباحفيولكنالنهار()عمودارتفاععنديكنلمالخلاص

فلاإدأ،الصباحيخاكانأنهبماالخلاصأنفيعتقدليفيبنيهوشعالرببأما

المقرانصالىيستندأنإنهمائقولأنويمكخكالنهار(.)عمودارتفاععندخلاص

تقوموحينتنامحيرt(7/أتثنيةفيوردمااحدهمافسرفقد؟واحدةفقرةيالى

المرءيقومعندماأنهفبماتقوأ"احين1علىنُقاسااتناماحين1أنيوح!نانالربيافيرى1

اقراءة1فيقرأأيضأ،ينامعشدمانفسهفالمثيءذلك،بعدويصلي"،اسمعقراءةايقوا

علتُقاس"تنامأن"حينليفيبنبهوشعالربيويعتفدذلك،بعديصليئم"اسمع

فراشه،منبالقرب"اسمحاقراءةيقراالمرءيقونمعندماأنهفبما"تقوم"حين

بنمارأوضحولقد،فراشهمنبالفرب"اسمعقراءةايقراينامعندمافكذلك

ودعاءين(اسمع)قراءةقبلدعاءينالمرءيدعوالمساءفعندتناقضأ،هناكأنرابينا

يحتاجفالمرء،الصلاةعنالخلاصدعاءنفصلألاعلينامجبإنهقلتوإذابعدها،

قبلفصلاةا!ع"،"قراءةيقرأثميصليقال:الذىلميبنبهوشمعالرببرأييعملولا)1(

الفصحاغداة3،ا33/)عددفيوردفقدمصر.أرضعمنالخلاأساس"هيشحرسطاالشروق

11.أ!ليلبنر)خرج

وهور3شيفرحفيبالنفيوجاءتأيضَاعثاء"كانالحلاص")نالنصفيالجملةهذهوردت21(

لالنفى.ترجمناهاولذَلك؟السياقمعيتفقالذى
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ادأثدلم(تفسدا-الحكله-الصداة-الذى)دلتلموا

دعاءالعلماءشرعإنماانهويقؤنونا)ا"،نضطجعااجعلنا11دعاءيرددأناي!اَ

ف!ا،الرأيهذاتعتقدلم!اذأ"طويلاخلاص1دعاءبمثابةأصبح12نضطجعاجعلنا11

فيقالداودإن:يوحنانالرببقالفقداشحريت"13الشروققبلصلاةسندهو

(9141/)مزمورال!نهايةفيوقالشفتيئ"افتحربايا1(15/15)مزمورالمداية

برياالمرء:يقولانهناكشرعواالعلماءأنبماولكن"،مرضثةفميأقوالالتكن1

دعاءالمرءيقولاأنشرعواأنهمفحماهنا،كذلئهفالحال،طويلةدكصا3.ثمف!هيافتح

11.طويلاخلاص1دعاءبمثابةفهونضطجع"اجعلنا11

كل(451)مزمورلداوديفرأمنكلأبشِا:الربيعننقلاَإليعازرالربيقال

أبشِا(؟)الرياإليهيستخدالذيالسندهوما،الاتيأالغاضمنفقدِمراتثلاثيوم

كذلك(الأمركانذا311أبجدياَترتيباَمرتبةالمزمورهذافقراتأنسندههل

أبجدياً،ئرتيبآمنهففرئمانىكلرتبتطريقأ(للكاملينأطوبى911فالمزمور

ذلكإنوقيليدك"اتَفتَح1فيهوردا!6)145/المزمورأنهوالسببأن)يبدو(

)25،فمَرةفيوردفقد،العظيمبالحسمبيحيسمىالذي136المزمورعلىينطبىَ

ويتكرر،قسمبنتنضسمفيهفقرةكلأنهو:السببأنأمالبشر"،لكلخبزأ"تُعطي

المزمور.فقراتكلفي"رحمتهالأبدإلىالألى1وهومنهاالثاف!القسم

بدون)أينههايتهافينونبدون*د!16كلمةجاءتلماذايوحنانالرب!تساءل

كلسقوطعلىيدلالنونحرفأنهوذلكسببالمذكرإ،جععلىالدالالمورفيم

تعودلاإسائيلعذراءاسقطث521/عاموسفيوردفقد،إسائيل)بى(اْعداء

تسقطولن،سقطتبأخهاالتنافضهذاالعلماءفسر(،)فلسطينالغربوفيااتعَوم

نضطجعأبانايااجطناكالتالى:ونصهالخلاصأستعجالايضاَيتضمنفضطجع()اجعلنادعاء)1(

بمثورةملكناياودبرناسلامكمظلةعليناوابسطوسلامسحبيدةلحياةنقومملكناياواجعلنابسلام

مبارك.والسلامالرحمةخيمةعليناوأبسطواحمنااسمكاجلمنعاجلاَوخلصنالدنكمنحسنة

اَمين..أورشليموعلىإسرائيلشعجهكلوعلعليناالسلامخيمةالاسطربياأنت
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!فحملالر"ل

هذاكانلوحتى:يسحقبرنحمانالريافقال،ثانيةمرةإسرائيلعذراءصحوة

وردففدالقدسروحإلىوصحوتهاقيامهاوأسندداودعادفقدأصحيحاَ(،التفسير

11.الساقطينكلعاضدالرب11(541/41)مزمورفي

فيقيلمايفوقأميكال(ميخائيلفيقيلماإنأبينا:برإليعازرالرب!قال

منواحدإلمأوطار611(:6/"شعباءفي)ميكال(عنوردفقد)جبرلل(جبرشيل

رأينهالذيجبريلوالرجل.2(9111/)دانيالفيتجبرلل(أ.عنوورد11(ااالسرافيم

هو)ممِكال(ميخائيلان()النصمننستنبطكيفا)2".ْاواغفأمطاراَالبدايةفيالنبوءة

11السرافيممنواحدالمأوطار11هناواحدوردلقد:يوحنانالربقالاْ؟واحدا11رقم

.جاءالأولينالرؤساءمنواحدميخائيلهووها11(51/13أدانياليخاهناكوورد

)جبريل(وجبريئيلواحدةبطيرة)ميكال(ميخائيلأنشرعنالذلكا؟لإعانتىا

.بواحدةالوباءوعند،بثمانِالموتوملاك،بابىبعوإلياهوبطيرتين،

اْفيااسمعاقراءة1قرأوهانالمرء،.حتىعليجب:ليفيبنجهوشعالربيقال

)مزمورفيوردماتفسيرهوما:يوسيرببقال.فراشهعلىويقرأهايعودأنالمعبد،

سلاه)3(11..واسكتوامضاجعكمعلىقلوبكمفيتكلمواتخطئواولاارئعدوا11:(4/4

إ،اسمعقرأءةيعيد)أنينبغيفلاال!ثريعةدارسيمنالمرءكانإن:نحمانالربقال

للرحمةطلباَفقرةيفرأانعليهفيجبالشريعةدارسيمنكانوإنحتى:أبىفقال

."الحقإلهربيافديتنيروحيحأستويدكافي1(1/35))مزمورمثل

فيالمعنىجهذاوردتوقدمحرتة،ناركأنهالسمتنفثالتيالحبةوتعنياسارا!"1جمعالرافيم)1(

5)1وتثنية6-8(1/2العدد) / A)إشعباءفيفورد،المجنحةالججةالكاثناتمثلأصجتولكنها(

يغطىوباثنينوجههيغطىباثنين،أجنحةستةواحدلكلالعرشفوقواقفةالسرافيم2(:6/

وتسبحه.الربعرشتحرسأ!ا3(6/"شعياءفييطير"ووردوباثنين،رجليه

.11طيرانَاامُطَئر1الصحيحةالترجمةأما،المقدسالكحابفيجاءتهكذا)2(

ووظيفتها.معاهاحولىالمفصروناختلفوقدالمزامير(بعضنهايةياسلاةكلمةتردد)3(
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دذثد!ه(تفسير-النل!-4دلصدر-ادنك!التل!ود

يغقَبأندومَاالإنسالىعلىيجبلقيش:ريشعننقلاَبرحماليفيالرب!قال

ا!تعدوا411(:4/)مزمورفيوردماإلممااستناداَالشرغريزةع!الحيرغريزة

قولوااوردفقدبالتوراةيشتغلأنفعليهوإلاحسن،فهذاغقبهافإذائخطئو)11.ولا

ماإلمااستناداً"اسمعاقراءة1يقرأأنفعليهوإلاحسن،فهذاغئبهافإذا"قلوبكمفي

استناداَالموسَا،يتذكرأنفعليهلىالاحسنفهذاغقبهافإذا11مضاجعكماعلى1ورد

115)1(.سلاَواسكتو)11وردماإلى

)خروجفيوردماتفسيرهومالقيش!لىلشعننقلاَبرحمالحفيالربيوقال

أا؟لتعليمهمكتبتهاالتيوالوصيةوالشريعةالحجارةلوحىافاعطيك1ا!242/

أنهاعلى"المثريعة11وتفسرالعشر،الوصاياانهاعلىتُفسر"الألواح11أنذلكتفسير

تعنيبأنهاكتبتها"التي11وتفسرالمشنا-،تعنيأنهاعلى"الوصية11وتُفمئرالمقرا،"تعني

31(.الجماراتعنيبأنها""لتعليمهموتفسرا)3(،االمكتوباتاواالأنبياء"11

سيناء.فيموسىعلىنزلثقدجميعاَ)الكتب!هذهأنيعلمناأنبذلكفيريد

حدينذاسيفاَيمسككأنمافىاشهعلىاسحع"اقراءة1يقرأمن:يسحقالرببفال

وذوسيفأفواههمفيالفهاتنوحمات61(914/في)مزموروردماإلىاستنادأ،بيده

النص3منالأمرهذااستنبطكيف"يدهمفيحدين

فقدالموضوعبدايةمنالأمر(هذا)استنجط:آشيالربإوقيلزوطرا،مارقال

بمجداليبتهـبئْالأتقياكا51(ة914/)مزمورالقولهذاعلىالسابقةالجملةفيْورد

وذوسيفأفواههمفنيادثه"تنويهاتمبالثرةبعدهاوورد"،مضاجعهمعلىليرنمو)

11.يدهمفيحدين

.أبدىصمتفهوالموتيومهوالصمتيومإنرآشييثرحفيورد!1)

الأولا.الفسموهيالتوارةإلممابالإضافة(القديم)العهدالمقراأق!اممنقسمان!ماوالمكحوباتالأنب!اء)2،

)وهما،الشفويةالشريعةأيوالجماراالمنث!اينسباأنالتفسيربهذالقيشوريشليفىالريايريد!3!

صح!ح.عيرالأمروهذا،اللامعليهموسىإلىإقرونكرةمدىعلىتكودأجماعيالىغفلان
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الذولاالفصل

مسبباتعثهئبتعدفراشهعلى"اسمعاقراءة1يقرأمنكل:يسحقالربيقال

يعنيوالطيرانعالياَ"تطيرالجوارح5/711()أيوبفيوردماإلىاستناداَالضرر

ولانحوهعيناكتطيرهل23115/أمثالفيوردماإلىاستناداَ()الشريعةالتوراة11

في!)تثنيةوردفقدالضرر،مسبباتتعنيالجوارحد!611116فكلمةله؟وجود

الرب!نعَالسام"وداءحمىمنومنهكونجوعمنخاوونهمإذا2411(32/

وردفقدالاَلام،عنهتبتعدبالشريعةيعملمنكللقيش!)ريشلقيشبنشمعون

تطيرأهلى1وردفقد)إلشريعة(التوراةيعنيااو"الطيرانعاليَا"ئطيروالجوارح11

مناخاوون1وردفقدالآلامإلاهيماد!611116فكلمة)1134وجودولانحوهعيناك

يعرفونمعلحنابيتفيالأطفالحتى:يوحنانرب!فقالاحمىامنومنهكونجوع

إلهكالربلصوتتسمعكنتانافقال261(15/)خروجفيوردفقدذلك،

وضقهممامافمرضاَفرائضهجميعوتحفظوصاياهإلمأوتصغيعيخيمافيالحقوتصنع

كلإنبل،فحسبذلكوليس"شافيكالربأنافإنىعليكأضعلاالمصريينعلى

ينزلسوفتباركالقدوسفإنبهايشتغلولابالشريعةيشتغلأنمفدورهفيمن

91)مزمورفيوربماإلىاستناداَ،يوجعهشديدأعذاباَعليه 2) / rصمتأاصمتا

)أمثالْفيوردماإلىاسثناداَ،الشريعةإلاالخيروما"وجعيفتحركالخيرعنسكتُّط

شزيعتي".تتركوافلاصالحاَتعليماَأعطيكمالأني21(/4

لبستتباركالقدوسمعاملةانظربرببا:حنيناالرب!إنهويقالزيراالربيقال

أما،الفرحويأخذالجزقلهيبيع،ل!احبهشيئأيبغفالمرءالبشر؟كتعاملات

وردماإلىاسنئناداَوالفرحالشريعةإسرائيلأعطىفمَد،كذلكفليستباركالقدوس

وقيلراباقالتتركوا.شريعثي"فلاصالحاًتعليماَأعطيكمالأني21(4/)أمثالفي

استناداًأفعالهيفحصأنعليهفيجبعليهتحلالمصائبالمرءرأىإذاحسدا:الربي

إلىونرجعونمتحنهاطرقناالنفحص41(35/ارميامراثي-)إيخافيوردماإلى

عنتوقفهعل(المصائب)نزولفيعلق)شراَ(يجدولم)أفعاله(فحصفإذا"الرب
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("دأثدلقفسير-دحكه-دل!دله-يدذك!)(لتل!ود

(491/1)مز)ميرفىِوردماإلىاستنادأ،بالشريعةالعمل Yالذيللرجلاطوبى

فليعتبر(المصائبأنزولعليهيعفقمامجدلمواذا"شريحتكمنوتعلمهربياتؤدبه

الذيالأن1(:321/)أمثالفيوردماإلىاسثناداَ(الرب)منمحبةالمصاشانزولأن

يحبهمنأنقال:هوناالرببإنسحوراالرببعنرابافقال"يؤدبهالربمجبه

الرب"أما(5301/)إشعياءفيوردماإلىاستناداَالمصائببهينزلتباركالقدوس

(لمحبة،بدافعالبشر!)الوبيفبلاْلاايضاَالممكنومن"بالحزنيسحقهبانفسر-

نأفبماإثم"،ذبيحةنفسهجعلأن111(535/)إشعياءفيوردماتفسيرهوفهذا

لمعرفةبالمرء(أتنزلالمصائبكذلكاقوبة(،الربقبل)هللمعرفةتقذمالإثمذبيحة

هو(؟أثوابهاجرههوفماالمصائبتلكوتحمل)رضى(ف!ذاء(،المرأسيرضىكانإن

نإبلفحسبهذاوليس"،أيامهتطولنسلاَايرى1(5351/)إشعياءفيوردما

ومصرة11السابقةالفقرةنهايةفيجاءماإلىاستنادأيديهعلىتتحققسوفتعاليمه

حولحنينابرآحاوالربإيدىبريعفوبطالربياختلفوقد"تنجحبيديهالرب

دامتماالمحبةبسببتحلالتيالمصائبعلىينطبقهذاأحدهما:فقال،ذلكتفسير

برياتؤدبهالذيللرجلطوبى11وردماإو،استناداَبالشريعةالعملتوقفلا

المجبةبسببتحلالتيالمصائبعلىينطبقهذاالآخروقال"،شريعتكمنوتعلمه

لمالذيالثهمبارك2(665/)مزمورفيوردماإلىاستنادأَالصلاةلوقفلادامتما

حياالرب!قالهكذاأبا:برحياالربيبرأباالرب!فقالعني"،رحمتهولاصلاتييُبعد

يحبهالذيإلى"لأناستناد)محبةابتلاءاتوتلكهذه:يوحنانالربيعننقلاًابابر

ولكناتُعقحه!ا1تقرأهالاا؟اشريعتكجمنوتعقمه11تفسنرهومالكن11،يؤدبهالرب

شريعتكمنتعلمناهرب(ياتؤدبهالذيللرجل،طوبىالقولفهذاتعلمنا"،ا

العبدويعتقالإنسالنجسممنأجزاءوالعينالسنأنفبما،والعينالشنعلىقياساً

المصائبفيالحالهىكذلك(عينهفقاأوسنّهسيدهكسر)إذابسببهاحراَويخر!

شمعونالربيروىفقدئأكيد،بكلالإنسانجسدتنقىفهي(بالإنسانتحلإالتي
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ال!"لأالعصل

الاويينفيوردماإلىاستنادأبملحفعهدباَلاموعهداَبملحعهداَهناكإنلقيشبن

عهدوقيلملحأ"ئقربقرابينكجميععلىإلهكعهدملحمنتُخلولا11ا!22/

قيلْعنهالذيفالعهد11العهدكلماتاهذه1(1'/9)تثنيةفيوردماإلىاستنادأباَلام

عنهقيلالذيالعهدفيالحالفكذلك،الدممناللحمينفىالملحأنفبمابالملحإنه

.الإنسانآثامكلعنيكفرف!نهبالاَلامعهد

أعطاهاجسنةعطاياثلاث:يقوليوحايبنالربيْشمعونإن)برايتا(فيجاء

وأرضالشريعة:وهيبألاممقترنةجميعاَاعطاهاوقد،لإسرائيلتباركالقدوس

النم3فيذلكسندهوفا،الأتيأوالعاإسرائيل

منوتعلمهربياتؤدبهالذيللزجلاطوبى1ال!ثريعة:عنجاءفقد

قدابنهالإنسانيؤدبكماانه511(:8/)تشيةفيإلصرائيلأرضعنوجاء"شريعتك

أرضإلىبكآتالهكالربايأن1)8/7(:فيبعدهاوجاء"إلهكالربأدبك

سراجالوصيةلأنا231إ:لم6)أمثالفيالاَق!أالعاعنوجاءانهار".أرضجيدة

.ْ"الحياةطريقالأدبوتوب!خاتنوروال!ثريعة

الخيرويعملبالصريعةيشتغلمنكل:وقاليوحنانالرب!أماممشرع-شرع

صحيحهذا؟يوحنانالربيوفالنجطاياه،كللهتغفربنيهويدفن)الإحسان(

أبالرحمة61(:16/)أمثالفيوردماإلىاسنناداَالخيروعملالشريعةإلممابالنسبة

امثالفيوردماإلىاستناداَالخيرعملهنابالرحمةالمقصود11الإثميُسزوالحق

فالمقصوداؤكرامة)براَ(حظاَ،حياةلمجدوالرحمةالعدلينشدامن211(:121/

هومالكن"،نبعهولاالحقاقتن2311(:)23/أمثالفيوردفقد،الشريعةهنابالحق

نأيوحاىبنشمعونالربيعننقلاَشيخشرعا؟ابنيهيدفنامَن1ْقالا:منسند

)إرميافيهتاكووردتهنا،والحقبالرحمةتُسزأخمهاوردت"إثم"كلمة

الضرباث.:يوحنانالرب.قال".بنيهمحضفيالآباءذنبومجاؤى32/18(11
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دلنحداه(تفمل!ير-صَاءسدا-£الح!ض-)ذك!ْالتل!ود

فكل،كذلكتعدلاالشرباصَاأنشرعنافمَد،محبةانجفافىءاتليستالأبناءت!وأمه

قرباناًيذبحانعليه)1(الأربعةالبَرصكربةاعراضمنواحدعليهيظهرْمن

إليمابالنسبةإئهتقولأنويمكنكلا،!.محبه؟ابتلاءال!!ارةبانضيعدوهل،كفارة

أعراضإنتقولانويمكنك)2(،كذلكفليسفلسطينيخا%ماعبة،3ءاقيبابلفي

الأماكن!اتظهرالتيأمامحبةابتلاءهيظاهرةكيرأماكنفااتضهالتيالضربة

للمرءكانإذا،الضرباتوبينبينهمشبهو-:طفلاالأبناءاماذلك،غيىفهي3الظامر

منلكنالعالثر،الابنموتعلىينطبقالأمرهذاةيوحنانالربيفمَالوماتوا،أبناء

منرعجأآبابرحياالرببكانابتا3ء،يعدفلاوماتواأبناءرزقمَنْأوكا،أبتيرزقلم

.أجرهولاالابتلاءلا:لهفقالالابتا3ء؟تحبهل:لهثاتاليوحناقالربيعاكا)قلقاَ(

خيناالرب!علىقلقاًيوحنان.الرب!وكان.فأوقفهيدهلهفمدةيدكطات:لدفقال

فمديدككمات:لهفقال،أجرهولاءالابتالثلاله؟فقالالابتارء؟تحبهل:لهفقال

فاوقفه)3".يدهله

مننفمسهيحررأنسجينيستطعلا:يقال؟بنفسهيههـحنانالرب!ينهضلمفلماذا

معتمبيت-فييتوارىرآهعندماقي!حضانالربيعلىقلاقاَإليعزرالربيكان.السجن

(يوحنان)الربيفقالإليعزرالربإفبكىعنها(نُزعقدالجبد)انفرأىذراعهفاْنكمث!فت

مناحوت)بابفيشرعنافقد(ينبغي)كماالشريعةتدرسلم،*راثكحل؟بكيتلماذا:له

وأطوارما.اللُمَعة-بوأطؤالىه)الورم(الناتنأ-:هيالرصْقْكخربةأعبراضأوعلامات(1)

دعبحثمالأبيضكالصوتالناقعذ-االهي!طاشبعثالاتص!!ثماشلج!اتكوبقالثدلِدةالفه!ةج-

البيضة.قثرةمئل

بفمهـبةيصابلْمنولأ-لك؟مقدسةكلياالدسأنرآشيشرحفي-بخءكماالشضيرححذاسبب)2(

بابلفيأعا،محبةابتلاءذلكيعدأقيمكنلى*وباك!االتهدسمدينةأسوأرخارحيُعزلكانالبرص

..كذلكل!فالأمر

إلى3الابتلانبتالافيةالمرةوفيحنانيرربيإلىالابتلاءالأولىالمرةفينسبتوقدالروايةتكررت)3(

حمينا.الرب
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.!عصلط(لأ!ل
منوالأفضليقللمنمثلالقرابينيكثرمن(الصفحةوجه511صالتقدمةأي

هلامبهـائدتين،الجميعيفوزفلا؟فقركبصبب)بكيت(فىلأمالسماكا،إلىقلبهيوتجَه

ووريالذيالحُسنهذاعلبكيخالقد:لهفقال3ليالعاشرالابنوفاةبححبب)بكيت(

الائتلاء؟ثحبهل:لهقالعندئذكلاهما،وبكىالبكاء،مجقهذاعلى:لهفقال،الزاب

فأوقفه.يدهفمديدك،هات:لهفقال،أجرهولأالابتلاءلا:لهفقالا

أخويهوداالر!!قالوبصددهالخمرمنبرميل554هوناللرب!فسدأنحدث

فقال،فلتفحمأفعالك:والعلماءأهفابرآداالرياوقيلوالعلماء،حسيداسلاالربي

تباركالقدوسأنفيشكاهناك:لهفقالوا(3أفعالي)فيلديكمشكهناكهلتلهم

فليخبردبْ؟شياعنىسمعمنبينكمكانإن:لهمفقال)ظلما(؟حكمةبلاأمراَيقرر

هل:لهمفقال:العنبفروعمننصِبهشريككتعطِلمإنكسمعناهكذا:لهفعَالوا

منسرقمَنْ:يقولمثلهناكله:فقالوا3نصيبهمنجزءاَأخذتافنيتشصكوذ

يقولون)نصيبه(.أعطيتطفدأننيالشهدوا:لهمفقالمسزوقاَ،شيئأكلفقداللص

الخمر.بثمنوبِيعسعرهارتفعالخلإنيقولمنوهناكخمراَ،وصارالخلفعاد

على:أمرينعلىحريصأكنتحياتيطوالةقالبنيامينأباأن)برايتا(فيجاء

.والجنوبالشمالبينموضوعأسريرييكونوأن،سريريأمامصلاثيتكونأن

بأماميمَصدهل؟سريريأمامصلاق!تكونأنعلىحريصأبكنتيق!دماذا

بنيهوشعالربيوقيلرافعنيهوداَالربييقلالمفعلاَ؟السريرأمامْأنهسريري

والحائط؟المصلىبينيفصلشيءهناكيكونألايحبيقولىمنسندهوما:ليفي

إلمهوصلىالحائطالماوجههحزقياافوجه21!38/أإشعياكافيوردماإلىاستندهل

يكونأنمنند(هو)ما.سيريمنبالقربوقلسريريأمامتقلفلا"الرب

الرب!أنحئيناربيبرحماالربيرويفقد؟والجنوبالشمالبينموضوعاَسريري

إلممااستنادأذكوراأبناءيرزقوالجنوبالضمالب!،سريرهيضعمنكل:قاليسحق
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ادأثدد،(تغسدلأ-الحكد!-الصد!4-ددى)التل!ود

الربيقالأولاداَ".يشبعونبطونهمتملأابذخائرك141(17/)مزمور!أوردما

11بطوحممتملأابذخائر1هناوردفقدأيضاَ،لزوجته!نيناَيسقطولايسحقبرنحمان

11.توأمانبطنهافيفإذالتلدأيامهاكملتثلماا25421/ئكوينفيهناكوورد

ولمأحدهماوسبقللصلاةاثناندخلإذا:يعَولبنيامينأباأد!)البرايتا(فيجاء

:f(/18)أيوبفيوردماإِلأاستناداَأمامهصلاتهتفزس،وخرجصاحبهينتظر

بلفحسبطهذاوليس..."الأرضتُخللأجلكهلغمِظهفينفسهالمصزس!أيهاايا1

السابقةالفقرةآخوفيوردماإلىاستنادأاسرائيلعنالسكينةابحغادفييتسببإنه

اسحَناداًتباركالقدوسهوفالصخر"مكانهمنالصخريزحزحأو18/411اْيوب11

المصليانثظروإذا".تركتهوَلددَالذيالصخر111(32/8تثنيةفي)وردماإلما

؟أجرههوف!اصاحبه

)إشعياءفيورفىتالتيالبركاتتلكينالحنينا:الربيبنيو!يالربيقال

كموجوبرّكسلامككالنهرفكانلوصايايأصغيتأليتاث)1(48/18-911،:

."كأحشائهأحشائكوذريةنسلككالرملوكانالبحر،

لما(الشريرةالأرواح1ترىْأنللعينيُسبمحلو:يقولأنهبنيامينأباعنروي

اكثرال!ثريرة()الأرواحإن:أبىقال،الأرواحتلكبسببيصمدأننحلوقاستطاع

إ)2(.أالحلقةمثلحولناوتلتفمنا

عنالشريراة(الأرواح)منألف)يقف(مشاواحدكلحولهونا:رافقال

أماكنلقلكونالذى()الزحامالضغطهذأرأبا:الاله.لم!نهعنآلافوعضرةشماله

مؤخرةفي)تخبط(التيفالرُّك!ب،الشريرةالأروأح)هذهبسب!ب+(الشريعةدراسة

!انتظرتليتكاللغةفماتعنيالفقرةهذهافي1أصغيت11لئكإن؟رآشييقول(1)

حولها-دأئرةوتصنعالعنببثسجرةتحيطالتيالحفرثلالثريرةالارواح)ق:هيالحرفيةالتربهة2()

وبومباديثا.وسورادعةضهرفيوأيلولاَذارشهرىفيتحقدوكانتبابلفيالمثريحةدراسةأماكن)3(
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ْالفصطدطاْ
نتيجةتبلىفهيتبلىالتيالدارسينوملابس(الشريرة)الأرواحرُكبهيالآخرين

هي)الدا!سين(تخبطالتيالأقداموتلك،بالدارسينالشريرةالأرواحاحتكاك

مسحوقبومادفليأت(بوجودهم)يشعرأنيريدومن(الشريرة)الأرواحأقدام

يريدومنُ،الدجاجارجلنقش()مثلآثارالصباحفيوسيرىالسرير،عل4ويضا

بكزاممنسوداءبكرلهرةسرياَحبلأيحضرانفعليهالشريرةالأرواحيشاهدأن

ويضع،عينيهفيقليلاَ(المسحوق)هذامنويضعويسحقهيحوقهثمسوداء(

يسرقهاانخشيةحديدبخاتمويختمهالحديدْمنأنبوبفي(المتبقي)المسحوق

وشاهدهكذابيبيالربيفعللقداذى،يصيبهلاكيفتحتهاويسد،اللصوص

فشفي.،بالرحمةالعلماءلهفدعا،أذىوأصابه(الشريرةالأرواح1

كانت(إإذاإلالها(يمنمتجابالاالمرءصلاةتسمعلا:قالبنيامينأباأنروي

والصلاة)1(الصراخواسمع2811(:/8الأولأْ)ملوكفيورفىماإلىاستنافىاَالمعبدفي

)التهليل(الصراخفيهيسمعالذيالمكانففي"اليومأمامكعبدكيصليهاالتي

السندهوما:فالإنهيسحقالربيعنآداالربيابنربينقال.الصلاةتقومأنمجب

ماإلممايستندإنهالمعبدأفيموجودتباركالفدوشإن(يقولمنإليهيستند)الذي

إذاإنه:يقولمنسندهووماا)2(اللُهامجمعفيقائمالله111(:82/)مزامبرفيورد

السابقة:الفقرةفيوردماإلمظيستندإنهاعليهم؟السكيةتتنزلمصلإنعشرةصلى

)بينليخكموائلاثةجلساذاإنه:يقولمنس!ندهووما"،اللهمجمعفيقائمالثه11

الاَلهةوسطافي2(:..821/)مبزاميرإلىيمبشندانبما3معهبمتكونالسكينةفإن(الناس.

السكينةتنزل،بالشريعةواشثغلااثنانجلسإذا:يقولمنسندعوومايقف!"،

المفدس.للكنابالعربيةالزجةْفيجاءتالت!""العراخويىوالتهلبلالترفيتعني1]1كلمة،1)

66دأن!ن،41/72عددفيماوردالىواستادأ(821/)مزاميرالحبرىالكىفي66ركلمةوردت21(

عنتقلألاينبغيالجماعةصلاةإنوقالواالنصأولواهنامناشرار،أشخاصعشرةعلىأطلقت

.أشخاصعرة
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ثدر،(ذتغسل!-دلحكاء-الصداة-كر)الذدالتل!و

1)ملاخىيخأوردمايستند-المأإنه؟عليهم ) 1 6 / rواحدكلالربمتقوكلماحينئذ

السابقةالفقرةخهايةفيجاءماتفسيرهوما،0011وسمعأصغىوالربفريبه

اداءفيفكرإذاالإنسانانهوذلكتفسيرةآشيالربيقالا؟ااسمهفيوللمفكرين11

حخىإنه:يقولطمنسندهوومافعلها.كأنهلهكتبتيفعلهاولمأكْرهثممافريضة

وردماإلممايسحتندإنه3عليهتتنزلفالسكينةبالشريعةواش!غلجلسإذاالواحدالفرد

)1(إليكآق!ذكراَ،لاسمىاصعالتيالأماكنكلاقيا26/24!خروجفي

الاثنين3علىهنانصفلماذاالواحد،الفردعلىشَنزلالسكينةأنوب!اوأباركك".

للذينتذكرةسفرأمامهوكتب316:11/ملاخيفيورد)الذيالتذكرةسِفرلأن

وبماأاثين(،جماعةعنوإنمافردعنفيهيكتبلم"(اسمهفيوالمفكرينالوباتقوا

أمرالقضاءإنتقولطقدلأنك؟الثلاثةعلىنصفلماذا،اثنينعلىتتنزلالسكينةأدن

مثلأيضاَالقضاءانليعلحنافجاء،عليهمالسكينةتتنزلولاالعالمبسلاميتعلق

0تجالعشرعلى()نص!(عليهمالسكينة)ثتنزلطالثلاثةحتى)قال(أنوبعد،الشريعة

الثلائة(القضاةحالةفيأأماقبلهمالسكينةفتأتي)مصلين(العشرةوُجِد(إذاالأنه

اللصماء(.يجلسواحتى(السك!ينةتأق!)فلا

يقولمنسندهوما:قالإنهيسحقالربيعننقلاَآداالربيابنأبيندب)Iقال

8(:2/6)اشيعاءفيوردماالىيستند4اذا)2"؟أتفئينأيضعتباركالقدوسإن

تتنزل!()الربالسكينةبانالفقرةهذهفسرواففدلذللُ!؟الفردعلىيعود""الىبالمتصلفالضمير(11

ايضلَ!.الفردعلى

عنتقولوالتى11/18ِوأخرى6/8التثنيةفيمرةتكررتالتيللفقرة.تفسيرالتفلين:21(

صنفقراتأربععنعبارةعينيثا"والتفلينبين!ائبولتكنيدكعلىعلامةاولزبطهـاالفراكلض!:ا

هي:التوارةأسفمار

.01-13/1خرو!أ-

.1-13/116خرو!-ب
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لذولافصل

ماإلىأستناداالتوراةتعني"ايم!ينه1فكلمة"عزتهوبذراعبيمينهالربأحلف1

التفلينتعنيعزنه"وذراع11لهم"،شريعةئاريم!ينهوعن211(:33/)تثنيةفيورد

منسندهووما.أالشعبهعزاَيعطيالرب11(:9211/)مزاميرفيوردماإلىاستناداَ

ا؟ف!لرى1(:285/قيأتثنيةوردماإلأيستندإنه؟لإسرائيلعؤالتفلينإن:يقول

منك".وثحافونعلمكَسُفَيَهدالرباسمانالأرضشعوبجم!ع

الفقرةفيجاء)مابهذاالمقصود:يقولالكبيرإليعزرالربيأن)برايتا!فيجاء

برحياالرب!يسحقبننحمانالرب!نعملأل،الراسعلىيوضحالذيالتفلين!الأخيرة

)أخبارفيوردما:لهقال3العالمينرب(يضعه)الذيالتفلينفييكتبماذا:أبين

وهل..011،إسرائيلشعبكمثلالأرضعلىامةوأية2111(:/17الأولالأيام

واعدتَ)1(اقد1(:2617/إتثنيةفييردالم3تباركللقدوسمدحإسرائيلتسابيح

(1

6/دأ-9.!-ئثنية

11/د-تثنية

أنهـلفضلطاهرةجهيمةجلدمنحافظةفيونوضعرفعلالفقراتهذهمتخصصكاتبوبكتب

يربطتفلينوهناكللرأستفلينفهناكالحرفيللتفسيرووفقاَ.خافةأوبيئاوتسمىثور،جلديكونه

أما.واحدةحافظةفيوتوضعاليدتفلينفيواحدرقفيالتوالىعلىالأربمالفقراتوتكتباليدعلى

الفقراتمنفقرةخانةكلفيهـلوضح،خاناتأربعمنيتكرذفهوالرأسعليوضعاللىالتفلين

صيغةفيجاءتقدالرأستفلينإلىتشيرالتياعصائب"1كلمةأنالتلمردفيفروافقوالاْربع،

،االفقراتفتوضعرآشيوضعةالذىللترتيبووفقاَ،خاناتأربعفيتوضعأنيجبلذلك؟الجمع

فقدرآلثي،حفيدوهوميئيربنيعقوبالربيوهو:تامربينوأمايمينكالىشمالكمندجاب،

ئمالسفلهيأالففرةتكونبحيثبعضهمفوقيضعهمفهوالرأصتفلينفيمخالفانظائااعتاد

تبدألأنهاالسطحعلىتكونالتيهي4-9(6/)تثنيةجهالفقرةوأخيرأد،الفقرةئمب،الفقرة

.11واحدربالهنالربا)سرائيليااسمعااب

ويومالسنةرأسوهيالتوارةياالمذكورةوالأعادالشتفيالتفلينلب!مناليهردىيعفى

الأسابغ.وعبد،الفصحوعيد،الغفران

فيمعناهالاستناداَوافتخرمدحاللغةفييعنىالفقرةهذهننلأيت!676الفعلانرآشيشرحفيجاء

01يفنخرونالإثمفاعلكل6(:4/9)مزامبر
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الن!درأ(تفسير-الدممه-دلحعدرة-دذى)للتلمود

:(أ26/8)تثنيةلهاالتاليةالفقرةفيووردا؟اإلهاَلكيكوناناليومالرب

فيواحداَجعلتمونيلقد:لإسرائيلثباركالقدوسفقاله"،اليومالربوواعدك11

كماالعالمفيواحداَجعلتمونيلقد،العالميخاوحيدينجعلتكمفعَدولذلك؟العالم

وسأجعلكمواحد".ربإلهنا،الربإلمرائيليااسمع4(:6/)تثنيةفيورد

الربيفسأل)سرائيل"شعبكمثلالأرضعلأمةأيةااوردكماالعمالمفيوحيدين

الباقيفييوضعف!اذا،واحدةحافظةيخاتوضع(الفقرة)تلك:آشيرافرابابرآحا

شعبأيالأنه4:171/)تثنيةفيوردمايوضعلهفقالأ(3الربتفلينالى)بالنسبة

هوشعبوأي4/1811:)تثنيةفيجاءوماكالرب".منهقريبةآلهةلهعظيمهو

تثنيةفيجاءوماإسائيل"يااطوباك33/9121:)تئنيةفيجاءوما"عظيم

11بمجاربشعبوسطمن.شعباَلنفسهويأخذيأق!أنالفهثرعهلأو311(:!ا)4/

إذاعملها"،التيالقبائلجميععلمسئعلياَيجعلكوأن2691:11/تثنيةفيجاءوعا

المضمونفيتتشابهالفقراتلكنكُثُر،حافظاتلهمجعلفلقدكذلكالأمركان

فيوتوضعان"عظيمهوشعبو"أيفقرةمضمونتشبهعظيبم"شعباي11ففقرة

11إسرائيلكشعبكومن11مضمونتشبهإصائيل"يااطوباكأوفقرة،واحدةحافْظة

بمفردها،حافظةفيتوضع11الثهشرعاهل1وفقرة،واحدةحافظةفيوتوضعان

علجميعهاكتبتوقدبمفردها،خافظةفيتوضعمستعلياَ"يجعلكوان11وفقزهَ

.الربذراع

إلىيذهبأناعتادمنكلقال:إنهيسحقالرياعنآدارافبرربينقالط

)إشعياءفيوردعنه،.فقديسألتباركالقدوسْفإنيومذاتيذهبولمالمعبد،

فييسلكالذيمن.عبدهلصوتسامع)1(الربخائفمنكمامن1هـا(:05/

ذهبأذاأما،فريضةلأداءالمعبد()المماذهبإذانورفله...011لهنورولاالظلمات

فييسلكبمنوالمقصردإلهيذهبانيدَادمنالرببخاثفالمقصود)نراَشيشرحفيورد)1!

المعبد.الىالذهابأجلمنمبكراَالاستيقاظعننفسهيمفعمَنْالظلمات

128

http://www.al-maktabeh.com



9لاالفصل!ذ

ذلك؟النصقالفلماذا"،الرباسمعلىفليتكل،لهنورافلا1نفللأداءالمعبد()إلى

يتكل.وأ،الرباسمعلىيتكلأنالواجبمنكا!لأنه

مجدجع!ئرةولاالمعبدإلمماتباركالقدوسيأتيعندما:يوحنانالربيقال

وليسجشما"لماذا55:12/)إشعياءفيوردفقدالفور،علىيغضب)مصلين(.

لمجددمنكل:قال)نههوناالرافعنحلبوالرببفال"مجيبوليسناديت.إفن

يموتؤعندما،عونهفيإبراهيمإلهفإنلصلاتهالمعبد()فيثابتاَمكانألنفسه

السندهووما3إبراهيمأبيناتلاميذمنتقيأنتهلاومتوأضح؟أفتهل:يسألونه

أتكوينفيوردماسندهمإنمعيناَ؟مكاناَاتخذإبراهيمأنفيأليهيستندونالذي

والمفصود."الربأمامفيهوقفالذيالمكانإلىالغدفيإبراهيماوبكَرا27(ْ:/91

بنحاسدروقف3511(/561)مؤاميرفيْورفىماإلمأاستناداَالصلاةهوبالوقوف

الوباء11.فامتنع)وص!ل(وتوسّل)1(

الخطى،يبسرعلاالمعبدمنيخرجمن:قالإنههونارافعنحلبوالريىقال

المعيدإل!يذهبمنأماالمعجد(،)منيخوجعمنإلاالكلامهذانقللمأبىّ:قال

لنعرفافلنتتبح6/31(إهولفعقيوردفاإلمااستناداًجهرول،انعليهفيجب

إلمأيستمعوايسرعونْلبهيالعلماءرايناعندماالبدايةفيزيرا؟رافقالا،)2"االرب

الرب!أنسمعناأثاإلىالسبتشعيرةيحترمود!لاأنهماعتقدناالسبتدزمالوعظ

الشريعةامورفيدائماَيهوولأنالمرءغلى:ليفيبنيهوشعالربيّعنيقولتنحوم

كأشديمشونالربولياء11:(أ"/11)هولئمعفيوردماإلىاستنادأالسبتفيحثى

أيضاَ.فهرولفأخذنا0011.يزمجر

الفعلمعنىعنيعبرلااوهوادانَْا:االفعلهذأترجمةالمقدحماللكتابالعربيةالزجمةفيفيجاء)1(

ثايا.3لعبرىا

.مجرييسَبعفمنالجرفيمعنىيتضمن666الفعلانالففرةهذهتفسيرفيرآشييقول)2(
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الدثدر"!تفسط-الحكاء-الضداة-دك!دi)دالئل!

عنياخذهالوعظإلما(يذهبمَنْيأخذه)الذيالأجرإنزيرا:الرببقال

الذيالسبتيومالمعبدإلم!يذهبمنيأخذه)الذيالأجرإنةأبىوقال،الهرولة

الأجرإنرابا!قال،الزحامعنيأخذهالعيد(احكامإلىيستمعلكيالعيديسبق

اجلمنيتحبهالذيالتعبعنيأخذه)الأمورائيمإ)ا"أقواليسمعمنياخذهالذي

عنياخذهالمقابرإلم!يذهبمنيأخذهالذيالأجرببا:راففال.أحكامهمفهم

الصدقةعنيأخذه،الصيامعنالمرءيأخذهالذيالأجرزوطرا:مارقال.صمته

تشييعفييشاركمناجرإن:ششحت!افقال.اليبرمذلكفيللفقراء.يحطيهاالتي

الذيالأجرانآشي:رافقالوالبكاء،بالعويلصوتهرفععنيأخذهمتوفىجثمانا

بهويدخليقوله)الذيالكلامعنيأخذهعُرس،فيليشاركيذصبمنيأخذه

،.العريسعلىالبهجة

فيوردماإلىاستناداَشريرأَيُدْعىالمعبدخفايصليمَنْكلهونا:رافقال

علىإلا)فذا(نقللم:أبىقالأناحيةكلمنيتمشونالأشرار811(:/12أمزامير

فلاالمعبدشطروجههيولممامناما(،المشرقناحية)أيالمعبدشطروجههيولىلامن

إلياهووفَرلشطره،وجههيولطولمالمعبدخلفصلىالذيالرجلذلك.عليهشيء

سيفاَواستللإلهكنفلينصليتَلقد:لهففالعريأ،تاجرصورةفيلهفظهرقرآه

وقتله.

برنحمانلرافقالبيبىرافإنويفالابىبربيبىلرافالعلماءأحدقال

ا؟الصاسابينالأراذلارتفاعأعند8:1(لما2أمزأميرفيوردمائفسيرهوما:يسحق

بهاويستخفالعالميرتفععندماش!تظلالتيالأشياءيعني)النص("إنلهفقال

إلىالإنسانيحتاجعندماإنهإليعزر:والرب!يوحنانالرب!منكلويقولالبشر)ا"،

.)3(الناسبينالأراذلهارثفاعاعند1ورد:ماإلىاستنارأويتغيروجههيصفرّالخلق

اثما.كابمتنوتفسيربثرحقامواالذينالجماراعلماءمم(1)

ارتفع.بمعنى)6!،الفعلمغالمصدرصيغةتعنيولاالأصعراللونتحنيبأ!ا)163!(فسرإنهأي()2

031

http://www.al-maktabeh.com



ا!دولاالفصل

هناكان(:فلسطين)منجاءعندماديمىراففال163!3كروميعنيماذا

،عديدةبألوانيتلونالشمستشرقوعندصا"،كروم"اسمهالساحليةالمدنفيطائرأ

)مزاميرفيجاءكماوالماءبالنارعوقبمنيشبهانه:آسيوالرب!آميالرب!يقول

حلبوالربيوقالوالماء.0011،النارفيدخلنارؤوسنا،علىأناساَركَبت11َ(:6612/

فلم(الأصيل)وقثالمنحا"11صلاةعلىدائماَحريصاَالإنسانليكنهونا؟رافعن

أولأملوكفيجاءكما(الأصيل)وقثالمنحا"11صلاةفيإلالإلياهوالربيسجب

لىاستجب...وقالتقدمالنبيايلياأنالتقدمةإصعادعندوكان36-3711(18/

ليأستجبقاللفد011..الإلهالربأنتبانكالشعبهذاليعلملياستجبرب،يا

نإيقولوافلا(الثانيةالمرة)فير،واسخجبالسماء،مننارتنزلبان(الأولىالمرة)في

ساحبر.عملهذا

أيضاَء)عرفيت(الليل!لاةعلىحريصاَ(الإنسانأليكنيوحنانالربيوقال

ليهن،قدامككالبخورصلاتياقسضيم31(:/141أمزاميرفيوردمااستناداًالى

علىحريصاَ(الأنساناليكن:يسحقبرنحمانالربيقالا.مسائيةكذب!يحةيديرفع

برايا1(:54/)مزاميرفيوردمماإلىاستناداَأيضاَ،)شحريت(الشروققبلصلاة

11.وانتظرنحوكصلاقِاوجهالصباحفي.صوتيتسمعالصباحفي

الفريدخلولاالعريسوليمةياكلمنكلهونا:رافعنحلبوالربيقال

اصوت1(:)331/رميا)1فيوردفقد)اصوات(نداءاتخمسةيتعدىقلبهعل

احمدواالقائلينوصوتالعروسقوصوتالعريسو!وتالفرحوصوتالطرب

.0011.الجنودرب

بنيهوشعالريىقال3أجرهفماالعريسقلبعلىالسرورالمرء()ادخلوإن

فيوَردماالىاستناداَ)رعود(أصواثبخمسةنزلتالتيبالصثريعةيفوز؟ليفي

رعودصارتانهالصباحكالألماالثالثاليومفيوحدث11(1-91/169)خروج

يجيبهوالله...البوقصوتوكان...بوقوصوتالجبلعلىثقيلوسحابوبروق
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ثلا"(طزتفللعيا-الح!اء-الصد!ة-الذكا)التل!ود

511فه)خروجوردولَد"،بصوت 18)!- / Yيأالرعود"يرونالشعبجميعوكان

.التوراةنزولسبقتالتيالبروق

منأجريعادل-العريسقلبعلالسروريدخلمنأجرإناباهوةالرببقال

يائونالذيناصوت1(:3311/)إرمياوردماإلىاستنادأشكر،ذبيحةيقرب

منأجر(يعادل)أجرهيسحقبرنحمانالربيقال011،..الرببيتإلىالشكربذبيحة

سبىأردُّالأني1(:3311/)إرميافيوردمااإلم(ستناداَنأأورشليمخراباتبنى

11.الربيقوللأولكاالأرض

اقوالهتُسمع)الرب(السماءيخشىإنسانكلهونا:الربيعنحلبوالريىقال

كلسُمعالأمرختامافي1(:12/13)الجامعةفيوردماإلمأاستناداَله()يستجاب

شأنهوهذاالأن1:الففرةهذهنهايةتفسيرهوما)1(11.وصاياهواحفظاللهاتقشىء،

2(311البشركل

أجلمنإلايخلقلمكلهالعالمأنتباركالقدوسقاللقدإل!عزر؟الربيقال

عزايبنشمعونالرب!يقول.أجمعالعالميحادلهذاإنبركهنا:أباالريىقالهذا.

الربيرويبه،للاهتمامإلايخلق!أجمعالعالمإنزوماةبنشمعونالربيإنهويقال

،السلامعليهيلقيانيعتادصاحبهانيعرفمنكل:قولههونارافعنحلبو

اطلب11(:3441/)مزاميرفيوردماإلىاستناداَاورمعليهويلقييبادرانفعليه

سارقاَيسمىالاخزعليهيردولمالسلامشحْصألقىوإذا"،وراءهواسمعالسلام

فيالفقيرومالالكرمعلىاتيتمفدوأنتم1411(:3/)إشعياءفيوردماإلمااسنناداَ

-113(
القدوسإن(يقولإمنسندهوما:يوسيالرببعنيوحنانالربيقال.بيولكم

.العبرىللنصمخالفةوهي...كلهالأمرفلنسمعِهـختام:العربيةالترجمةفيوردت!1)

كله.الإنسانهوهذالأن:العربيةالترجمهفيوردت)2(

بيرتكم.فيالباثسسلب.الكرماكلتمتدوانتم:الحربيةالزجمةفيوردت)3(
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الن!لالفحمل

وأفرحهمفدسيجبلإلىبهم"آتى7(56/)إشعياءفيوردماسنده؟يصليتبارك

نأنعلمهناومن"اصلاتهم1وليس"اصلاتي1النصفيجاءلقد0011.صلاتيبيتفي

راف:عنطوب!برزوطرامرقال؟بالصلاةيقصدماذايصلىِ،تباركالقدوس

أحُكاميرحمتيتغلّفوانغضبيمحلرحمتيتحلأنمشيئتيلتكن(الربأيقول

بهم.ارأفوانبالرحمةبنىاعاملوأن

فيالبخورلأحرقمرةذاصْمادخلتْ:قالطأنهإليشنعبنيشمعئيلالربيعنروي

لي؟فقالعال،عرشعلىجالساًالجنودرباكزيئيل"1علىفرايتالأقداسىقدس

وأنغضبكمحلرحمئكتحلأنمشحيئتكلتكنلهفقلتباركنيبنىيايشمعئيليا

برأسه.ليفاومأبهم،ترأفوأنبالرحمةبنيكتعاملوأنأحكامكرحمتكتغلف

الربيقال)البسطاءإ.العامةبدعاءنستخفألاليعلمناالأقوالبهذهجاءفلفد

)سند؟غضبهساعةأحداَئسزيهمالاقال()منسندهوما:يوسيالرب!عنيوحنان

تباركالقدوساقال1فاريحك)1(يسيروجهي11:أم!33/خروجفيوردمازلك(

الم3يغضبنباركالقدوسوهل.فأرلمجكَالغضباوجهيزولحتىانتظرني:لموسى

فقرةئفسيرفي45صفحةوجهزارا"اعفودا1الأجنبيةالعبادةبابفييرد

يبلغوكم،لحظة؟غضبهيستمروكميوم"،كلفييسخط11!ماله11(7/)مزامير

من-وئمانينوثمانمئةوثمانألف.وخمسينثمانيةمنواحد3اللحظةتلكمقدار

بلعامباسضثثاءالساعةتلكيحدداننحلوفيمسَطيعولا،اللحظةهيوهذه،الساعة

مايحرفلاإنهالعليّ"،صرفةويعرف2416:11/عددفيعنهوردفقدالشرير،

تحديديستطيعإنهيقصدفهو3!العلىمعرفةيعرففكيفبهيمتهرأسفييدور

وردماإسائيللبنىميخاالنبيقالفقد،ثباركالقدوسفيهايغضبالتيالساعة

5ميخافي / lبنبلعامأجابهوبهـاذامؤابملكبالاقتاَمربماذااذكرشعبىايا1ا::ا

وجهى"أي"يدهب:يقولالحرفيالعبرىفالمحنى،واضحةغيرالمقدسللكتابالحربيةالزجمة)1(

وأريحك،،حالهيغير
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"(ثد!للاتفسي!-الحكه.ةالحعدا-الذى)لتل!ودا

تعرفالكي1تفسرِهوما."أ"الرب"إجادةتعرفلكيالجلجالإلىشطيممنبعور

مقداراعلمواإمرائيللبنىتباركالقدروسقالإليعزر:الربيقالا؟االربف!ل

فزلماغضبتفلوالشرير،بلعامزمنأغضبلمعندمامعكمصنضهالذيالفضل

اكيفأ23/8:عددفيوردمالبالافبلعامقالقدوها،إسرائيلأعداءمنناج

أنالفقرةهذهمننستنتج...11الربيششمهلممنأشتموكيفالثه،يلعنهلمصنألعن

.الأيامهذهطواليغضبلمالرب

أنهويقالابينقال؟اللحظةتلكمقداريبلغوكم.لحظةكضبه؟يستمروكم

إد!(قولهمفيإليهيستندون)الذيالسندهووماكنطقها.اللحظةزمنإن:أبيناالربي

351/مزاميرفيوردكما؟لحظةيسئغرقط)الرب(غضب : oكضبهيخالنحظةالأن

اختبئ2602:11/إشيعاءفيوردماإلىاستناداَتمَولأنويمكنك"،رضاهفيحياة

الثلاثالساغاتفيأبى:قال؟يغضبومئى"،الغضبيعبرحتىلحيظةنحو

فمِهيقفالذيفالوقت،رجليهإحدىعلىويقفالديكعرفيبيضعندماالأولى

يكونلاالربيغضبوعندمابالحناء،كالمخضبأحمر(أعرفهيكونهكذا،الديك

بنيهوشعالرب!بجواريسكنالذى)الصدوقى()3(ذلكوكانأحمر،الديكعرف

والزجمةواضحةكيرالمقدسللكتابالعربيةالترجمةفيوردتالتي"الرب"إجادةترجمة)1(

11.الربافضل1أو"الرب"برالأنب

وهي،الأسبوعفييوماَالهيكلفيبالخدمةتقومكانتالتيالكهنةعائلاتمنعائلةالصدوقيون)2،

مالهازينوقد،الدينيةالزعامةجانبإلىال!ياسيةالزعامةإلىتسعىوكانتالثراء4شديدةعائلة

الحمابأوالبثإلىالسلاآع!موسىشريعةفيإشارةأيةوجردوعدآ،وترفئراءمنعلبههي

وردمماويت!ح،الموتىوقيامةالبعثوعدمبالفناء،تقولأنهذاكللهازينوالحقاب،والثواب

يختلفونأنهمالتلمودمنا!شاتوفيالمثشاصفحاتعلىالفريس!ييىوبينبينهمخلافاتمنعنهم

الصدوقيين.المماتنسبتثمريعيةكتبوجردعدملنايفسروه!ا،والطقوسالشعائرإقامةكميةحول

وبعدوال!سعائر.الثريحاتبعضوحولالصتفميرحرلأقرانهامعاخلصةعائلةمجرفىفهم

في=تتمكانتالقيوالطقو!هالشعائرتوقص!،الرومانىيتوسيدعلم07سنةالهيهلتدمير
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ال!ولاالف!عل

ديكأ،فاحضر(الساعةتلكإفيعليهأدعوأنالأفضلمنفقال،أحزنهقدليفي

سيلعنه،اللحظةئلكتحإنعندماأنهوظن،يراقبهوظلالسريرقوائمبينوأوقفه

اللائقمنليسأنهذلكمنفتعلمفقال.النعاسغلبهاللحظةتلكحانتوعندما

511)مزاميرفيوردماإلىاستنادأهذانفعلأن 1: o / h f11أغمالهكلعلىومراحمة

2(:17/6)امثالفيوورد

التيا!ساعةاإنهاميئير:الربيعنوروي"،ْبحسنليسءالبرىنغريم"أيضأ

رؤوسهمعلىتيجانهموالغربالشرقملوككلويضعالشمسفيهاتشرق

.تباركالقدوسيغضباللحظةتلكففي،للشمسويسجدون

عقابهصأفضللضميرهالمرءتأنيبأن:يوسيالربيعنيوحنانالريىقال

عليهموتفتشتدركهمولامحبيهاافتتبعا2:7/هولثمعفيوردماإلىاستنادأبالجفد

منليحيراَكانحيمئذلأنهالأولارَجُلىإلمماوأرجعأذهبفثقول.تجدهمولا

وردماإلىاستناداَجلدةمائةمنأفضلالضميرتانيبإن:لقيشريشوقال"،الاَن

وروى."الجاهلفيجلدةمئةمن!ثرالحكيمفييؤترالتوبيخ311(:17/)امثالفي

:إياهومنحهاالربمنموسىطلبهاأشياءثلائة:قولهيوسيالربيعنيوحنانالريا

316خروجفيوردفقد،لهواستجابإسرائيلعلىالسكينةتحلانمنهطلب / r:

معنا؟11.بمسيركأليس.وشعبكأناعينيكفينعمةوجدتأنىيُعلَمبماذاافإنه1

فيوردفقدلهواستجاب،الكواكبعبدةعل)1(السكينةتحلألامنهوطلب

بهقامالذىالئمردوبعدعليها.يتنافسانكاناالتيالدينيةالزعامةزوالذلكعلىوترنبالهيكل=

لليهودالسحاسىالونجودعلىالثامبالمَضاءانتهىوالذىالميلادىالثانىالقرنفيالرومانضداليهود

دينية،ولاسياسيةزعامةفلا.والصدوقيونالفري!يونعليهيختلفشىءهناكيحدأفلطين،في

التاهـلخ.هذابعدعنهمشيئاَنسحعفحداثمومن

"يتجلترادفالنصهذافيالسكيةفتحلوبالتالى،للربمرادفةالسياقهذافيالسيهنةوردت()1

.11الربايتنزل1أوااالرب
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خدد"(دلذتغسي!-لحكلاءا-الصدرة-الذك!)دلتل!ا

وجهعلىالذينالشعوبجميععنوشعبكاناافنمتاز33/161(:إخروج

فيوردفقدله،واستجابطرقهيحلمهأنتباركالقدوسمنوطلب"،الأرض

11.طرقلئاافعلمنىا:\(71/3)خروج

ولماذاشر،بهينزلصديقوهناكخيراَصذَيقيناللمَالمحالمإن:لربقالطفقد

الصديقإلىموسىيا:لهأالرب(فقالسوء؟بهينرلشريروهناكخيراشريريخال

هوالشر،بهينزلالذيوالصديقالصدبق،ابنالصديقهوخيراَينالأى11

والشرير،الصديقابنالشريرفهوخيرأينالالذيالشريرأأما(الشرير،ابنال!ديق

خيراينالالذيالصديقليسمار:قالالشرير.ابنالشريرهوالسوءبهينزلالذي

أبنالصديقهوالسوءبهينزلالذيالصديقوليس،الصديقابنالصديقهو

)تثنيةفي).jj"(لأبناءافيالاَباءإثمامفتمد71(؟/34)خروجفيوردفقدالشرير،

41 ) 16 / Yفالفقرتاناأا(الآباءاعنالأولاديقئلولاالأولادعنالاَباءيقتلالا

إثمامفتفد1الأولى0لنالفقر،تناقضيوجدلاإنهونقول،الأخرىإحداهماتناقض

عنالآباءيثتلالا1والثانيةالآباء،عملنفسالأبناءيعملعندماالأبناء"يخماالاَباء

الأباء،عملمتلالأبناءيعمللاعندماالاَباء"عنالأولاديُفتلولاالأولاد

الذيوال!ديق،التامالصديقفهوخيرينالهالذيالصديق)أما،قائاذ:واستدرك

غيرالشريرفهوخيرينالهالذيالشرير)أما(،التامغ!يرالصديقفهوالسوءبهينزل

قالهماميئيرالربيوخالف،التامالشريرفهوالسوءبهينزلالذيوالشرير،التام

ولماثنتين!الموسىاستجابالربإلن:وقالطيولصي(الربيعنيوحنان)الرب!

وارحمأتراءفمنعلوأتراءف11إ:ا339/)خروجفيوردفقذ،للثالثةيستجب

وقيلا)2(،اوجهيترىأنتقدرلاوقال211(:!33/)خروجفيوورد"أرحم!ن

ترغبُلمرغبتُعندما:لموسىتباركالفدوسقالهكذاقرحابنيهوشحالربيعن

.اخرىوزروازرةتزرلاهرالمقصودالمعنى(1)

موسى+الماالربمنموجههاالكلام2()
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اكطاالغحمل

شموئيلالرب!معهاختلفوقدأرغبُ،ولا!وجهيترىأن)فيترغبفإنئاوالاَن

جؤاءثلاثاًنالقد!موسىن)1:قالإنهعنهنقلأيوناثانالربيرويفقدبرنحماني

لىاجزاءا34920/خروجفيجماء!وجههبإشراقحظىفمد(،)أفعالثلاثةعلى

كما(أالربُأثابهوقد"وجههموسىوغطى611:/3خروجفيوورد!114!ا!!لى

وقد()الربخشىلأنهلهجزاء"إليهيقزبواأنافخافوا345:31/خروجفيجماء

الربوشَبَه12:811/عدد!اوردفقدله(شبيهاَ)جعلهبأنموسىإلربكافأ

أرذحثما:3323/خروجفيوردماتفسيرأوعن.الربإلىنظرلاْنهثوابأ"يعاين

شمعونعنبحزنابرحناالربقالايُرى"(فلاوجهيوأما،ورائيفتنظريدي

11.التفلين11شرائطلموسىأظهرتباركالقدوسأنالفقرةهذهمننعلمحسيدا:

تباركالقدوسفممنيحرجثوابكل:قولهيوسيالربيعنيوحنانالربيروى

معصحدثماسضدهأالقولهذاسندهوما.عنهيتراجعلامشروطاًكانوإنحضى

أعظمشعبأوأجعلك...فأبيدهماتركني11:(9/41)تصنية!اوردفقدموسىناسيدى

العقابهذافإنالرحمة()الربمنطلصبقدموسىأنمنالرغمفعلىاامنهموممثر

ة(2351/الأولالأيام)أخبارفيوردفقدنسلهفي-فنحققالثوابأما،توقفقد

رحبيابنووأما.+..الرأسرحبياإليعزرأبناءوكان..وإليعزر.جرشومموسىألناء11

وردتفقد،ألفستمائةعنيزلِدونإنهميوسفالربيوقالجدأ".كئيرينفكانوا

1/11خروجفيأيضاَووردتهنااكمرة"اكلمة vوتوالدوافاثمرواإسرائيلبنووأما

!ْ."وكثرواونموا

القدوسخلقأنمنذ:فولهيوحايبنشمغونالرب!عنيوحنانالربيروي

فيجاءفقد4بالربفناداهإبراهيمخُلقحتىبالربإنسانشِادهلمالعالمتبارك

11.أرثهاأف!أعلمبماذاالربالسيدأيها)إبراهيم(افقال8:1(/51أتكوين

فيوردفقد؟لإبراهيمإكراماإلالدأنياليستجبلمالربإن:رافوقال

علبوجهكوأضئوتضرعانهعبدكصلاةإلهناياالأنافاسمع1(:970/)دانيال
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ثلا"(ال!تفسي!-الدع!-ةالحعلا-الذكد)دلتل!ها

الذيإبراهيمأجلمنولكنأجلكمناليس1السيد.اجلمنالخربمقدسك

السيد.سمال!

يستندودط)الذيالسندهوما:يوحايبنشمعونالرب!عنيوحنانالرببقأل!

فيوردماهوسندهم؟غضبهساعةإنساناَنسزضىانينبغيلا(:قولهمفيإليه

1)خروج 4 / rrشمعونالربيعنيهوداالربيرويوارمجك".يسيرافوجهي1(ة

جاءتحتىإنسان3لمجمدلمعالمهئباركالمَدوسخلقأنفنذ:قولهيوحايبن

الربيقالى".الرباحمدالمرةاهذه92:351/تكوينفيجاءكماوحمدتهأاليئة1

حميوابنابنيبينالفرقانظرواالقولبهذاوتق!د)1(رأوبين:قالتلئةإنإليعؤر:

فيجاءفقدبرضاه(اليعقوببكوريته)2()عايمو(حمىابنباعحينفعلى)عيسو(.

أتكوينفيعنهوردماذافانظرواليعقولبا".بكوريثهوباع3311(:25/)تكوين

ألاوقال!3611(:بر27)تكوينفيوردكما11يعقوبعلىعيسووحقد411(:271/

اخذقدالآنذاوهوبكوريتيأخذمرتينالآنتعقبنيففديعقوبدعياسمهإن

وردكماعنهرغمامقالبكورلةاخذقدبوسفأنمنالرغمفعلىابنياماا"،بركتي

فيجاءوكماابن،هذأانظروا:الاصمومعنىعشر،الاثنىالأسبا!واحديعمرب،ابنهررأوبين11(

يعقوبأنوبما،ليعقوبأنجبقالذيالرإبعالولدهورأوبينلألىالربحمدتليئةإنرآشيلشرح

منأكثرلهانجبتفقد/زادقدليئةفنصيب،الأسباطوهمولدَاعشراثنىوأنجبنسا.ء،أربعتزوج

الذكور.ا،بخاءأربع

ولرث(9/17)تثنيةأبيهإرثمقنصيبينيأنجذفهوالتوارةفيمتميزةبمنزلةالبهرالابنيتمخ)2!

يكرسوكادللاَلهة،ضدشايتبرالبكرالابنكانوقد،وفاتهبعدالأبمنزلةجمئلأيالأببيت

فقد،الربلعبادةيُكرسلاكيالبهكرالابنعنفديةدفعالممكنمناصبحذلكوبعد،الربلحبارة

البهائمومنالخاسمنللربيقدمونهجسدكلمنرحمفاتح-13"كل18،1/عددفيورد

شهرابنمنوفداؤه،فداءهتفبلالنجسةالبهييةوبكرالإنحمانبكرفداءنقبلأنكغير،لكيكون

الئشريعوهذاجيرة!/.عثمروناهو.الفدسشاقلعلىشواقلخمةفضةتقويمكحسبتقبله

فلسطين.بارضتطيقهاالمرتبطالتصريعاتمنفهرنلسطينفييقيممنعلىلاإالاَدأيطبعقلا

138

http://www.al-maktabeh.com



أ!االفحمل4

ولأجلالبكرهولأنهإسائيلبكررأوبين"وبنو(:51/الأولالأيام)أخبارفي

ومعيكراَ"*يُنسبفلمإسرائيلبنيوسفلبنيبكوريتهأعطيتابيهفراشتدنيسه

قاله)ماراوبينافسمح37:211/نكوينفيوردفقد،يوسفمنيغرلمذلك

.11أيديهممنوانقذه(يوسفعنإخوته

منوجاءفازتإنها:يوحنانالرببقال؟بروثيقصدماذا)ايضاَ(وروث

يخاالسندهوجما.كثيرةوتسابيحأشعاراَتباركالقدوسفيقالالذيداودنسلها

فيجاءماإلىاستنادأإليعزرالرب!قال)الموآبيين(؟الأغيارمنروثاسمإنقو!م

461/)مزا!ير ): Aتقرأفلا"الأرضفيخرباَجعلكيفالثهأعمالانظروااهلموا

.أ+!!ول)اسماءتقرابلأ+(ل!أول)خربأ

علىعسيرلأمرإنه:فولهيوحايبنشمعونالربيعنيوحنانالرب!وروي

فقد)1("ومأجوججوجحربمنوطاةاشدفهي،سيئةأخلاقبيتهفييكونانالمرء

بعدها.فيوجاءابنهأبشالوموجهمنهربحبنمالداودمزمورمزمور)3(فيورد

جوجحربعنوردبينماعلى"قائمرنكثيرون.مضايمَيئكثرماربايا1:ا3/

أو"الباطلفيالشعوبوتفكرالأممارتجتالماذاا(1:11لم2)مزمورفيومأجوج

وجهمنهربحينمالداودمزمؤريقالهل:فسالوها،مضايقيئاكثراما1عنهايرد

يشبهالأمرهذاأن:أبيشالومبنشمعونالربيقال3لداودمرثيةانهأمابنهأبشالوم

وقد،المخلصالمسيحنزولقبلالزمانأخرفيتنشبممرفعظيمةحرباسمهو:وماجوججوج(1)

الحروبأخرعلىللدلالةالتلمودفيالمصطلحهذاورد38،93-حزقيالسفرفيذكرهاجاء

وقبلالزماناَخريخاذلئاوسيهونهالبهودية،العمدةترىكما،الأرضعلستثبالتيالعظيمة

بالوباءوسيعاقبهالربفضبوصبشتد)سرائيل()شعبوعاجمجوجفيأنى،المخلصالمسحنزولا

عظيمةبَردَوحمجارةجارفأمطرأمعهالتيالكثيرةالئمحربوعلىجئهوعلىعليهوسيمطروبالدم

اعدائهمأراضىمنويجمعهمالشعوبمنإصاثلبنىألربسيخلصالنهايةوفي.وكبريتاوناراَ

منهم.أحدأهناكيتركولا
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كد!"(ال!قفسد!-لحك!ا-ال!د!ة-الذى)لتل!ودا

حالهىوهذهدينهسدادبعدويفرحسدادهقبلحزيناَفيكون،بدينمدينإنسان

أقيمذاانااها21/11:1الثاف!صمويلفيوردماتجاركالقدوسلهقالإنفماداود

باطلنكاحابنمناوعبدمنالشرياتيأنخشيةحزيناًكان"بيتكمنالشرعلصِك

مزمورعنهقالالسببولهذافرح؟)ابنه(أبضالوممنالشرأنرأىفلما،ير!هفلا

إ.مرثيةيقل)ولم

نعاديأنمجل:قولهيوحاي؟قشمعولنالرب!عنيوحنانالرببوروي

الشريعةاتاركو41(28ْ/)امثالفيورد.ماإلممااستناداَالعالمهذافيالأشرار

الرب!إن)برابتا!فيجاءك!يخاصمونهم"،الشريعةوجافظوالألثراريمدحون

ماألىاستتاداَالعالمهذافيالأشرارنعادياْدْمجل:يقولمتونالربيابندوستاي

فيوردلقديقولاأنمنالمرءنمنعوهلالألشرار"،يمدحونتاركَؤ.الشريعةاورد

هوالمحشككإنلهقل"الإثمفاعليتحسدولاالأشرارمنتغرالا371:1/مزامير

فاعلي.تحسدولاكالأشرار،تكنلاايالأشرارمنتغرلامعنىصمان،ذلكيمَولمن

23o/)أمثالفاجاءفقد،الإثمعلىكفاَتكنلاايالإثم v:قلبكيحسدنالا1إ

إذاوإنماكذلكليس:يسحقالربيقالاليوأكله"،الربنحافةفيكنبلالخاطئين

تفلح5(:15/)مزاميرفيجاءماإلمااستناداَتعادهفلاالحظيحالفهشريراَرايت

5(:5/1)مزاميرفيجاءفقديتبراإنهبل،فحسباهذاوليسا،حين)!"اكلْلاسبله

أمزاميروردفقدأعداءهيرىإنهبلفحسبهذاوليش"،فوقهاحكامك"عالية

والثالبأقوالهأوردفالأول،تناقضيوجدولا"فيهمينفثأعدائهاكل51(1/!

إولذلك،الربأقوألهيوالثانيةالإولىالأقوالأنتظنوقد،الربأقوالاورد

الربباما،الحظيحالفهالذيالشريرعنيتحدثيسحقفالرب!تناقضلاإنه(نقول

عنيتحدثانوذاكهذاأنتظنوقد،الحظيالفهلاالذيالشريرفيقصددوطشاي

ال!ثريرتصفالفقرةجاءتْهذهوقد،ذكرناهماهووالأصح،سبلهتثبتالحربيةالترجمةفيجاء!()1

.ويتطاولالربوجوديرالذي
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4لاالأالفصل

التامالصديقعنهذا(مثلورد)فقدتناقضولا.الحظيحالفهالذيالشرير

"فَلِم1/130حبقوففيوردماتفسيرهوماهوناالربيقال،التامغيروالصديق

ال!ثريرأن(يعني)فهذا"منهأبرهومنالشريريبلعحينوتصمتُالناهبينإلمماتنظر

يد"يخا)الصديق(يزكلاالرب37/3311؟مزاميرفيوردوقدالصديقيبلغ

ناذلكتفسيرشر"ال!ديقيصيبألا12:211/أمثالفيوجاء)الشرير(11،

يبلع.فلاالتامالصديقأمابراَمنهاْكثرهومنيبلعهولكنالصذَيقيبلعلاالشرير

الحظ.يحالفهالذيالشريرحالةفيمختلفالأمرإنتقولأنويمكنك

لصلاتهيحددمنكل:قولهيوحايبنش!معونالربيعنيوحنانالربيروي

الثاف!صموئيلفيوردماإلممااستناداَتحتهأعداءهيسقطالمعبد()فيثابتاَمكانأ

11 : 1 8 / Yبعديضطربولامكانهفيفسكنوغرستهإسائيللشعبيمكاناَوعينت

الفقرةهذهفيوردهوناالربيقال"،الأولفيكمايذللونهالإثمبنويعودولا

ففيايبيدونه"،االفقرةهذهفيالفعلهذاوردللتوراةآخرنصافيللونه"وفي1

يبيدونه.النهايةوفييذللوئهالبداية

الشريعةخدمةإنلَوله:يوحايبنشمعونالرباعنيوحنانالرب!روي

كانالذيشافاطبنأليشعاهناا:311/ثايىملوكفيوردفقدهدراستهامنأعظم

خدمةأنتعنيفهي""يصبالنصفيوردممافنتعلمإلياهو"،يديعلىماءيصب

دراستها.منأعظمالشريعة

المعبدإلىيأتيلاسيديأنسببماقائلأ:فحمانالربييسحقالربيسال

علييشق:لهفقال.ويصلي0عشرسيديليجمع:لهفقالاأقدر.لا:لهفقال3للصلاة

فيي!نَمرععندماسيدييبلغأنالمصلينيؤملمنسيدييافلتقلله()فقالالأمر.هذا

فقالالأمر؟هذاكللماذا:لهفقال(،عشرةالمصلينعدديبلغعندما)أي)1(الصلاة

11.امان1ويسمى،الج!اعةلصلاةمصلإنعمثرةوجوديضزط،1)
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("ثدالذالفلل!ير-عدلدا-لحعدلةا-لذىا)دلتل!وا

فيجاءماتفسيرفيقولهيوحايبنشمعور،الرببعنيوحنانالربيروىلقد:له

هو3الر!اوقتومشىرضا"وقتفيربياصلاقيفلكأناأما9641:11/مزامير

إشعياءفيوردماإلمهاستشاداَحنيخاالرببابنلوسيالريافقالالجماعةصلاةوقت

الرياابنآحاالرب!قال!لك"استجبتالرضاوقتفيالربقالاهكذا94/81:

احدأ"يكرهلاولكنهعزيزالئهذااهو51(:36/)أيوبفيوردماإلىاستناداَحنينا

كانوابكثرةلأنهمعليَّقتالمننفسيبسلامافدى55/181:مزاميرفيوورد

تباركالقدوسإنيقولمنسندهوما:قولهناثانالربيع!رويوقد".حولي

ولكنهعؤيزالثهذا"هو36:5/اْيوبيخاوردماإلممااستنادأ؟الجماعةصلاةيكرهلا

قتالمننف!يبسلامافدى5518:1/مزاميرفيوردماإلمأواستناداَأحداَ"يكرهلا

.الفقرةآخرإلمما0011.عليَّ

الجماعةمعويصليالخير،ويفعلبالمثريعةيشتغلمنكل:تباركالقدوسقال

كل:لقيشرلشقال.العالمامممنابنائيوخلصخل!نيكأنهأجرهواعلىأكافئه

ماإلم!استنافىاَسوءجاريدعىالصلاةأجلمنيدخلهولامدينتهفيمعبديوجدمن

يلمسونالذينالألفرارجيرافيجميععلىالربقالاهكذا1:(21/41)إرميافيورد

بنيهوعلىعليهيحكمبل،فحسبهذاوليس".إسرائمِللشعبيأورثتهالذيالميراث

أرضهمعنأقتلعهمذاأنااها1:السابقةالفقرةآخرفيوردماإلىاستناداَبالنفي

فتعجب!بابللىشيوخيوجديوحنانللربيفقالوا!"وسطهممنيهوذابيتوأقتلع

التيالأرضعلىأولادكوأيامأيامكتكثرالكي1/112:1تحنيةفيوردلقدوقالط

إنهملهقالواولما(،فلسطينخارج)أيالأرضخارجيردولملاَبائك"،الربأقسم

أسعدهم!ماقالبالليلمتأخرو!طإلىويمكثونالمعبدإلىالذهابفييبكرون

فبهذاالمعبدعلىوترددواوتأخروابكروالبنيهليفيبنيهوشعالربيقال!كما

834/أممالفيجاءماتفسيرماحضتالرببابنآحاالرب!تالأع!اركم-تطول

لأنهأبوابيقوائمحافظاَأبوابيعنديومكلساهراًلييسمعالذيللإنساناطوبى1
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الذ!لاالفحعل

ثمالمعبدداخلمسافةيدخلأنالمرءعلحسداةالرب!قال!ا؟االحياةمجديجدنيمن

قالا(11)أ"ْيحتاج)مايجدحينتقيكللكيصليالهذا326:1/مزاميرفيجاء،يصلي

امن18/22:1أمثالفيوردفقدزوجةبجدح!،تعنيلمجد"احين1إنااحنينا:الربب

مأالمجد"1هل:لهيقولونفلسط!نشخعفييخزوجوحينخيراَ"يجدزوجةًمجد

1إأمثالافيوردماإلمماتشيرايجد"1فا؟ايجدا1 ): 1 2 / 1 Aخيرأوجدزوجة!دامن

افوجدث26:01(7/)جامعةفيجاءماإلمافتشيروجد"11اما"،الربمنرضاٌويئل

ناثانالرب!قالقيود".ويداهاشراكوقلبهاشباكهيهالتيالمرأة،الموتمنأمرَّ

1أمثالفيوردماإلمااستناداًالشريعةيجدحينتعنييجد""حين 35: / Aمنالأنه

الموتيجدحينتعنييجد"احين1بريسحقنحمالأالربيقال..011،الحياةمجدمجدتي

للموتأنرويلقد)2(11تداعياتاللموت1؟:685/مزاميرفيوردماإلأاستناداَ

لكلعةسالجملحسابإلىاستناداَ،العالمهذافيالأسبابمنوثلاثةتسعمائة

تشبهفالدفتريا،المفاجئالموتوأخفها(،)الاختناقالدفترياأسُدها"تداعيات"،

القناةفتحة!اورمإنهايقولمنوهناك،الصوفنسيجفيالشائكةالأغصانتشالدُ

الشمحم.منالشعرةانتزاعفيسشبهالمفاجئالموتأما.الهضمية

تفسيرماحنينا:الربيقالقبراَ.ْيجدحينتعنييجد"احين1يوحنانالربييقول

11أيوبفيجاءما 22: / rيجدوناعندما؟الفرحونيبتهجواأنإلماالمسرورولى

حتىالوحمةيطلبأنالمرءعلى:المئليقولكمائفسيرهاْشيلارافبرراباقالقبراَ"،

المرحاضلمجدتعنيلمجد"احين1زوطرامارقالالقبر.بهايوارىترابحفنةآخر

جميعاَ.التفاسيرأفضلزوطرامارتفسيرإنفلسطينفيويقولون()3(بيتهمنأقريباً

المعنى.معيتناسببهـاالترجمةفيتصرفتوقد،واضحةغيرالفقرةلهذهالعربيةالترجمة(1)

11.مخارج:"للموتالمقدسللكتابالعربيةالزجمةفيوردت)2،

لقضاءيحفرواأنيشطيعونلاوكانواجوفيةمياهتحتهاكانتبابلفيالأرضإنرآشيشرحفيورد)3(

لقضاثها.بعيهدةوأماكنالحقولإلىالذهابإلىيضطرونوكانرا،الحاجة
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ا(ثدلذلفسي!-الحكله-الصدلكل-دلذكداالتل!ود

رافعنرويتهاالياثورةالماالأقوالمنبعضآلناقلببا:برلرفرامراباقال

)مزام!يرفيوردماتفسيرفيحسدارافقالهماهذافقال!بالمعبد.علاقةولهاحسدا

الربإنأي"يعقوبمساكنجميعمنكثرصهيونأبواباحبالرب211(:87/

قالهماوهذاوالتفسير.الوعظأماكنومنالمعابدمنأكثرالشريعةأبوابأحب

هذافيتباركللقدوسيعدلمالمقدسبيتخرابفمنذعولا؟عنآميبرحياالريا

فقط.الشريعةفيهاتدرسأذرعأربعةسوىالعمالم

الذيهذاسحعناولماالمعبد،فيونصننالبيتداخلنعتَمكناالبدايةفيأبيقال

تباركللقدوسيعدلمالمقدسبيتخرابمنذعولا:عننقلأآميبرحياالرييقاله

نعلم.حيثنصليأصبحنا.فقطالشريعةفيهاتدرسأذرعاربعةسوىالعالمهذافي

كائاآسيوالربإآميالربإفإنطبريةيامعبداَعشرئلائةوجودمنالرغموعلى

آميبرحياالربىِروىوالتفسير.الوعظدارعليهايقامالتيالأعمدةبينيصليان

مزاميرفيوردحينفعلى،الربيضقيممنأعظمكدّهمنياكلمن:قولهعولاعن

281/1مزأميرفيوورد"،الربالمتفيللرجلاطوبى1:الربيتقيعمن121/1

تعني"فطوباك"لك"،وخيرطوباكيدططتعبتكلالأنك1:كدهمنياكلعمن

اخير1يردولمالاَتي،العالمفيلكخيرتعنيلك"وخير11،العالمهذايألكطوبى

.الربيتقيمنبخ!وصطه"

معلمه،يسكنحيثيسكنانالمرءعلى:قولهعولاعنآميبرحياالربيروي

ألمالحىِات!)1(،فيدعلى)معلمه(جيرابنوشحعي،فرعونابنةمنسليمانيتزوجفلم

الروايتين،بينتعارضيوجدلا"معلمهيسكنحيثرصكنالاالمرءاعلى1؟يُروى

لمإذاأنهالثانيةوالرواية،لهالمعلمتأديبيتححلالتلميذكانإذاانهالأولم!فالرواية

الرببإنمناحمالريأعنجهودابرهوناالربيقال!.لهالمعلمتأديبينححلأنيستطع

(.الثالثالأصحاحاول)ملوكفرعونسليمانصاهرجيرابنشمعيوفاةعند(1)
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لا9الذالغصل

منتعنيأ؟ايفنونالربوتاركو1/28:11إشعياءفيوردماتفسيرهوما:قالآمي

المعبدمنيخرجمنتعنيأباهوالربيقال،ويخرجالمعبدفيالتوراةكتابقراءةيترك

أا".الثانيةبدأيةوقبلقراءةانتهاءبينالفاصلة0الفترفي

السؤالوظل؟فقرةوبدايةفقرةخهايةبينيخرجمنئعنيهلببا:الربيسأل

قراءة)عندأحكامهويعلموجههيديرششتالربيكان.إجابةإلىيتوصلواولمقائهـأ،

عملهم.ويعحلواعملنانعملويقولهالمعبد(فيالتوراة

)الأسبوعي(الوِرْديتمأنالمرءعلى:قولهآميالربيعنيهودابرهوناالربيروي

ترجمةلهاليستالتيالأجزاءوحتىبالاَراميةومرةبالعبريةمرتينيقرؤهالمعبد.في

الذيالجزءقراءةيتممنفكل،بالعبريةمراثئلاثفتقرأ32،34/العددمثلآرامية

من-أنأييّبربيبيالرببويعتقد.وسنينهأيامهتطولالمعبد(في)المصلينلجمهورعليه

غفرألأأ2(.أياموكانهاجميعأالسنةأياملهتحسبعليهالذيالجزءفراء0يتم

افتذللون321،؟؟2/الاوينفيوردلقد+(دفتيمنرافبرحيالهفقال

فِىيتذللونوهلالمساء.0011.الماالمساءمنالمساءعندالشهوتاسعفينفوسكم

(1

2(

3(

نسبمنأحدهم،رجالثلاثةويقرأوألخميسى،الاثنينيوميالمعبدفيتتمالتورأةقرأءةكالا(

علىفقراتثلاثمنهمواحدكلولقرأ)سرائيل،بنيعامةمنوالثالثاللاويينمنوالآخرالكهنة

المقرا.منالأقل

بأمورالمباركةالأيامبقيةعنويتميز4تشريشهرمنالعايثرفيهـلأتيالمباركةالأياممنالعفرانيوم(

ولاأحذيةولايرتدونيغتسلونولاوالشرابالطعامعننييصرمونصوميومفهو،عديدة

ذنوبالربيععرفيه،وعفواستغفاريوموهو.الاْعمالمنعملاَيعملونولافيه،النسا-يجامعون

وفيهصلوأت،نهسال!ومهدافيويصلونعمد.كيرعنأوعمدعنارتكبوهاالقيإسرائيلبني

وطقوستشرىا.منالعالثريوأ!ارالتاسعوطوالاليومعشيةمنذوآثامهبذنوبهوبقرالمرءبعزف

المشنا.في"يوما"بابفيبالتفصيلموضحةالهيكلزمنفيقتمكانتوكيفاليومهذانجاالعبادة

بالجه.فيمدبنةأسعم(
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ثدلم(الققفللعبلأ-الدعاء-الصداة-الذكد)لتل!ودا

اليومفيويشربيأكلمنكلإن:لكليقولالعاشر؟لايتذللونألافقط؟التاسع

كلايرتبمنوكذلكوالعاشر،الاسعاليومصاموكانهالربيكافئهالتاسع

قالكماالأجزاء()ترتيبيؤخرأويقدمألابشرطسبتينأواحدوسبتفيالأجزاء

!رتينالمصلينلجمهورعليكمالمَيالاْجزاءقراءةأ!لوا:لبنيهليفيبنيهوشمعالرب!

يهودا.الربييفعلكانمثلماالأوردة!الذبح)عندواحذروا،بالاَراميةومرةبالعبرية

،الأوردةاقطعوا)الطيور(ذبحعند:يقولبهوداالرببأناننارويفقد

الألواحأنذكرنافقد(المرض)بسببعلمهينسىالذيالشيخمنواحذروا

اللحمتقطعونعندما:لبنيهراباوقالالابوت.فيمو!وعة)1(الألواحوكسور

منوهناكذلكخطورةإلمماالسببيُرجعمنهناك،أيديكمعلىوهوتقطعوهلا

خلفنمرواولا،الآراميةسريرعلىتجلسواولا،الطعامإفسادخشمةإلىيرجعه

علىتجلسوالا(قولهمن)المقصودإنيقولوالبعض،الجماعةصلاةوقتالمعبد

سيرمثلسريركفيكون"اسمع11قراءةتقرؤوااندونتناموالاأيالاَراميةصير

إنهيقولمنوه!ناك،المتهودةتنكحواألامعناهاإنالآخرالبعضويقول!،الآرامية

فقدببا،الرببمعحدثتالتيالحادثةبسبب،الاَراميةسيرأيالحرفيالمحنىيق!د

حتىأجلسلنلهافقال.اجلس:لهوقالتسريرألهفأخرجتاَراميةإلمماذهب

فراشعلالجلوسالعلماءحرمهناومنميتاَ.رضيعاَفوجدفرفعتهعليهماترفعي

قالهمايؤيدفهو،الجماعةصلاةوقتالمعبدخلفتمروالا!قولهعن)أما.الاَرامية

صلاةوقتالمعبدخلفيمرأن3ابرعلى.يحرمقال:فقدليفيبنيهوشعالرب!

إذالكنللمعبد،آخربابوجودعدمحالةفيإلاذلكنقللمأب!:وقال،الجماعة

معبدىوجودعدمحالةفيإلاذلكقلولم،عليهشيءفلاللمعبدآخوبابوجد

الأوليناللوحينعلىكانتالتىِالكلماتاللوحينعلى3"فاكتب5/1التثضيةسفرفيوردفقد،)1

11.التابوتفيوتضحهماكسرتهمااللذين
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الذولالغصل

منيكنلملمنإلاذلكنقلولم،عليهشيءفلاآخرمعبدوجودحالةفيلكنآخر،

(لتفلين،ارتداءعدمحالةوفيللمعبدحائطوجوفىعدمحالةوفياطونا"1سكان

عليه.شيءفلاذكرناها!)التيالأمورتلكمنواحدةوجودحالفيلكن

يقطعونعندماأمور:ئلاثةالميديإنفيأحب:قالعقيفاالربيأنلناروي

وعندما،الأيدييقبلونبعضاَبعضهميقبلوعندما،المن!دةعلىيقطعونهاللحبم

:314/تكوينفىِوردماتفسيرهوفهذااْهفابزآداالربيقالا.الحقلفييتشاورون

جمليئيلْالربانيأنرويا،اغنمهإلىالحقلإلىوليئةراحيلىودعايعقوبافأرسل1

ا!لرحاضفيويتأدبونمأكلهمفييتأدبون:الفرسفيامورثلاثةأحبقال:

3(:13/)إشعياءفيجاءماإنيوسفالريبرويالنساء.مضاجعةفيويتأدبون

والمُعَدونالمخصَّصونفهمالفرسالفقرةهذهفيالمقصودمُقدَّسيئ"اوصيتُأنا11

لجهنم.

فعندجمليئيلالربانيفالعبارةئردعندماانهشموئيلعنيهوداالربيروى

أحياناَ:قولهيوحايبنشمعونالربيعنروى.ْجمليئيلالربانيبقوليؤخذالتطبيق

النهارعموديرتفعأنقبلمرة،واحدةليلةفيمرتيناسمعقراءةالمرءيقرأ

نإ.الليلوفريضةالنهارفريضةبذلكويؤديالنهارعموديرتفعأنبعدوالأخرى

نأبعدفهل،الليلقيمرتيناسمع"11يقرأالمرءإنفلتفلقد،متناقضالجوهر

وفريضةالنهارفريضةبذلكيؤديوقالوعادليلأ؟يُدعىالنهارعموديرتفع

الناسبعضلأننهاراًدعاهوقدليلاَ!ليمن!فهونهارأالوقتهذاكانفإذا،الليل

اعند1:ليفيبنيهوشمعالربيعنحنينابرآحاالربيقالا.الساعةتلكفيتستبقظ

.يوحايبنشمعونالرب!برأييؤخذالتطبيق

يوحايبنشمحونالريي)نحنينابرآحاالربيإلمماالروايةتلكالبعضوينسب

قبلمرةالنهار،فيمرتين11اسمع11قراءةالمرءيقرأأحياناًعقيفا:الربيعننقلاَقال
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لم(ثدللذاتفسي!-ل!كلاا-دح!داةأ-دلذى)دلتل!وا

وفريضةالنهارفريضةبذلكويؤفىىِ،الشمسلروقبعدوالثانيةالشمسشروق

النهارافيمرتيناسمعقراءةالمرءيقرأأحياناَ:قلتفقد،متناقضوالجوهر،الليل

بذلكويؤديوقالاوعاد3نهارأتُدعىالشمسشروقتسبقالتيالفزةف!ل

علىنهاراَليستفهيليلاَالفزةتلككانتفإن!الليلوفريضةالنهارفريضة

الساعة.تلكفيتنامالناسبعضلأنليلاَالبعضدعاهاوقداالإطلاق

التطبيقعند:قولهليفيبنيهوشعالرببعنحنيناالريىبىتآحاالرياروي

ألالشريطةزيراالزببقالاعقيفا.الربيعنرواهاْالتيشمعونالربيبأقواليؤخذ

.(1)اانضطجعجعلناا11ءدعايقول!

الربيبنآحاالربيإن:قال(فلسطين)منلِوسفبريسحقالربيجاءماوت

عرضاَجاءولكنكتفسيريردلمالأمرهذاإنليفيبنيهوشعالرب!جمن.روىحنينا

ليفيبنيهوشعالرببابنعرسفيسكرااللذينللفقيهينصدرتالتيالفتوىفي

الرببإنلهما:فقالليفيبنيهوشعالرببأماموجاءاالنهارعمودارثفعحتىوناما

الضيق.عندعليهنعتمدبأنجديرشحعوفا

الرب!يسمعلماللحظةهذهفحتى:القولهذاآخرإلىبنوهرجعأنحدث

الجماعةاختلفتوإذا،الرأييخالفونكالعلماءإدت:لهوقيلالعلماء،قالهماجمليئيل

)إنوقالوا:جمليئيلالربيرأيمثليرونالعلماءانا!،الجماعةبراييؤخذالفردمع

الإثم.!االوقوععنبالمرءينؤوالكيالليلىمنتصفحتىا(اسمعا11قراءةميقات

)فيقالوهماتقرؤواأنعليكمويجبرايمثليرونالعلماءإنلهم:فقال

قالوا:وقدميقاتهاغيرفييقرؤهامنأحلوالقدالزجمة(من48صفحةبئشريع

الإثم.!هالوقوععنبالمرءينؤوالكيالليلمنتصفحئى

.2رقمهامشا4ص:انظر()1
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الاولاالفصلا

ولالبشِهفيقول!ليئيلالرب!إ!،يشسبالقولإنبل...:فحسبهذاوليس

عنالعلماءقالأمركلعلىبل،فحسباسمع"11قراءةعلىالفبرلطهذاينطبق

حتىوقد!قالواالسحر،ظلمةتنقشعخنيفيؤدى،الليلمنتصفحتىميقاته

الإثم.فيالوق!ععنبالمرءينؤوالكيألليلمنضصف

نإلهفقالوا)1(،الفصحاكل"قربانميقاتإلىيتطرقلمبينما:...الشحومحرق

الفصحقربانوكل،الفصحليلةفيوالئسبيحليلاَاسمح"11فقراءةتعارضاَ،هناك

فهناكتناتجض،يوجدلايرسفالربففالالسحر.ظلمةتنقشعحتىجمبعأتؤدى

مابخصوص)البرايتا(فيجاءفقدعقيفا،والرب!عزريابنإليعزرالرلىهما!رعان

1خروجفيجاء 8: / IYجمزريا؟بنإليعزرالرييفقالاالليلةتلكاللحماهـلكلون

أرضفيأجتازفإنيا:21/21خروجفيوقيلاالليلة"تلكالنصهذاقيوردلقد

الليل-منتصفحتىالثانيةالفقرةقيوردالذيالميقاتإنفبماأالليلةهذهمصر

الرلىلهفقال.الليلمنئصفحتىالاَخرهؤيكونانينبغيالأولىالفقرةفميفات

تعجلبهموقتحتىأيابعَجَلةوتأكلونه121111/خروجفييردلمأوعفيفا

كذلكالأمركالىْإذاالصبإح"(احتى221:ابر2خروفيقيجاءكما)وهوالخروج

فهيللشكرتذبحالئيكالمقدساتنجالنهاريؤكلقدلأنه؟الليلفيبقولهقصدفماذا

فيتؤكلفهيالسلامةذبائحأما7(ألإوفيالتاليصباحْاليوموحتىثهاراَتؤكل

ليلتبنفييكلونهففدالليلفيإلايؤكللاالفصحأنوبما911الاويينوليلةيومين

الربيقالهمامعبتفقوهذابالثهار،يؤكلولابالليليؤكلأنهليعلمنافجاءويومِ،

كلمةْعلىينصأناضطرلذلك؟مشابهحكموجودإلممافنظراَعزدرلابنإلمعزر

تظنفقد،أخرىليلةلتسثبعدجاءت"اهذه1كلمةالطفيرىعقيفاالربيأمااهذه"1

وهو،12خروجالتوارةفيذكرهاجاء)سائيلبنيبيوتمنيتكلعلفريضةالفصحقربان(1)

منعشرالخاصع!ث!بةوبزكلني!انأ4يرمويذبح،الصحيحةالحريةالماعزأوالخرافذكورمن

.نيسان
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(!النحدهقض!عير-الخلا-لحعدلةا+كرادذ)لتل!ودا

هيئالسلامةوذبائح،البسيطةالمقدساتكحكمحكمهالفصحقربانانبما:ْوئقول

فكذلكوليلةيومينفيتؤكلالسلامةذبائحأدافبما)1(،بسيطةمقدساثالأخوى

جاءلذلكويومِ،ليلتينفيفيؤكليومينمنبدلأليلتينفييؤكلالفصحقربان

وقد،أخرىليلةفييؤكلولايؤكلالليلةتلكفيتعني"الليلةاتلكأنليعلمنا

منهلَبقواولا12/51:11خروجيخأوردمماحكمهعزريابنإليعزرالربيمااستنبط

ف!نها"الصباح11كلمةجملىقولهلااستندكانإذاعقيفاالربيأما"،الصباححتى

.لأولاالصباحتعنيصباحكلإليعزر:ْالربيفيقول،الثانياليومصباحنعني

فيوردماحولا)البرايتا(فيوردالذيالاختلافهثاالم!ثرعيناختلافيشبه

خروجكميعادفيالشمسغروبنحوالمساءفيالفصحتذبحاهناك16/6:1تثنية

وتحرقالشمسغروبنحووتأكلهالمساءفيتذبحهإليعزرْالرببليقول!.مصر"من

المساءقيتذبحهيهوشح:الربييمْولبينما!ر،منخروجكميعادفيالشحوم

مصر.منخروجكميعادحتىتكلهوتظلالشمسغروبنحووتاكله

فيتمقدمصرمنإلسرائيلبضيخلاحماأنعلىالفقهاءأ!عآبا:الرب!قال

ليلأ"،مصرمنإلهكالربأخرجك161:11/تثنيةفيوردماإلىاستناداَالمساء

ألفصح"غداة:33r/العددفيوردفقدالنهار،فيإلايخرجوالمخرجواوعندما

اساعه1حولاختلفوااختلفوا؟شيءايْوحولا،رفيعةبيدإسرائيلبنوخرج

ويعتقد،المصريإنعَجَلةبالعجلةالمقصودانعزريابنإليعزرالرب!فيعتقدا.العَجَلة

:أخرى)برايتا(فيجاءوقد،إسرائيلبنيعجلةبالعَجَلةالمقصودانالربإ.عقيفا

(للربنفسهينذرمنوكبثىالثكر،ذبيحةأنواعها:بكلالسلامةقرابينهيالبسيطةالمقدسات)1(

أباستثناءوتؤكل،الساحةفيمكانأيفيذبحهاويحل،الفصحوقريان(والصُثر،البهائممنوالبهر

منوبعض،وعائلاضهم،للكهنةوهي،المدهينةفيوليلةيومينفي(نفسهينذرمنوكشالشكرذبيهحة

ايضَا.القربانأصحا!بمنهايأكلل(السلامة)ذيائحالدبائحتلك
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الفحصال!،لا

نهاراَخرجواأنهميردألم؟بالليلخرجواوهلاليلاَامصرمنإلهكالرفي"أخرجئه

بدأالخلاحمهأنعلىيدلفهذاا؟ارفيعةبيدإسرائيلبنوخرجالفصح"كداةجاءكما

رجلكليطلبأنالث!عبمسامعفياتكلم1/12:1خروجفيجاءكماالمساءمنذ

فقال!الطلباللخةفيتعنيولا"11إنيخايالربيأتباعويقول..011صاحبهمن

كلوليطلبلتذهبوا(،اسرائيللبني)أيلهمولتقللتذهبلموسىتباركالقدوس

وردكماأبراهيميقوللا+"حتى..ذهبوأمتعةفضةأمتعةالمصريينمنمنكمواحد

ذلكوبعد11الأمر،هذا!ققفلقدفيذلونهم"لهمويستعبدون51/13:11تكوينفي

مجردينخروجناوهل.يتحققلمالأمرهذأإن:لهفيقولون"جزيلةبأملاكيخرجون

له:وقالوافجاؤواالسجنفيمحبوساَكانإنسانوضعيشبهالأمرفهذاهين؟أمر

لهم:فيقولكثيراَ،مالاًوسيمخحونكالسحجنمنغداَيُخرجونكسوفأناسهخاك

11منهميطلبواإن11آمي:الربإوقال،آخرشيئأأريدولافضلكممناليوماخرجوفي

منوهناك"المصريينعنرغما11َئعنيإنهايقولمنوهناك،عنهمرغماأعاروهمعل

:21لم68مزاميرفيجاءماعلىالأولالفريقويستند"اسرائيلبنيعنرغما11يقول

:القرضمثلالإعارةلأنذلكالثانيالفريقويرى"الغنائمتَقْسمالبيتنُلازمامن1

عيونفيللشعبنعمةالرب"وأعطى36:/21خروجفيجاءماإنآميالربإتال

حنطة،بدونكمصيدةالإعارةجعل)نه"المصريينفسلبواأعاروهمحتىالم!ريين

فيها.أسمادُلاالتيالبحرأعماقمثلجعلهاإنهلقيشريشويقول

القدوساْقالاأهبهالذياهيةلموسىالثهأفقال341:1/خروجفيجاءوما

مصرفيمستعبدونوأنتممعكمكنتلقدإسر)ئيللبنيقلاذهب:لموسىتبارك

تكفيشاالعالمينربلِا:موسىفقال.الممالكتستعبدكمعندمامعكموسأكون

"أهيهلهمقلاذهبتباركالقدوسلهفقالفيها.نحنالتي)المحنة(الضائقة

."اليكمأرسلني
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5(الذثدلقفسيد-الدمماء-ال!عدله-)الطىدالتلمو

11لياستج!ربيالياستجب1837/11أولملوكلاجاءمابخ!وص

قالإلياهوأنلخعلم3مرتينليأستجبإلياهوقاللماذاقائلاً:إباهوالربيتساءلط

الذيكلتأكلالسماءمنناراَتنزلبأنلياستجاالعالمينربيا:تباركللقدوس

وردففدلسحر،هذاإنيقولونولاتفكيرهمتصرفبأنليواستج!ب،المذبحعل

رجوعاَ".قلوبهمحوَّلتاص!نك1السابمَةالفقرةنفسفي

:ب()،!فهناالثافىالتشديع

الأبيضاللونبينالمرءيُميزعندماالسَحَر؟يخااسمع"11قراكاةيقرؤونمتى

بينالمرء(يميز)عندعاإليعزر:الرب!ويقول،الخضرةإلىالمائلالأزرقواللون

الرب!ويقول.الشمسلشروقعند)ويختمها(والأخضر،الخضرةإلىالمائلالأزرق

ومن.ساعاتثلاثيقفواأنالملوكعادةكانتفهذهساعاتثلاثخلال:حموشع

فييقرأكمنفهوهباءَ()وقتهيُضعفلمفصاعلاَاللحظةهذهمن(اسمع)قراءةيقوأ

.التوراة

.)الجهاوا(:الشرح

يعنيهل،والأبيضالخضرةإلىالمائلالأزرقبينيميز()عندمابيقصدماذا

ليلاَبيغهمايميزأنالمرء()فيستطيعالأخضر؟الحزمةوقشالأبيضالحزمةقشبين

الحزمة.نفسقيالموجودالأبيضواللونالأخضراللونبينيميز(أن)يقصدلكنه

عقيفاالربيويقول،والكلبالذئببينيميزعندما:قولهميئيرالرببعنروي

منصاحبهيرىعندماآخرونويقول،الوحشيوالحمارالخماربينيميز(أعندما

الآخرين،برأييؤخذالحطبيقعندهوناةالرافوقال،ويعرفهأذرعأربعةمسافهَ

قراءةإلىبالنسبةأماالاخرينبرأييؤخذالتفلين)1(وضعإلىبالنسبةأيافقالا

11."اسمعقراءةقيلالتفلينوضعتو!تأي(1)
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ال!!لالفحل

شروقمعيختمونهاالقدماءكان:يوحنانالرببكالالقدماء.برأيفيؤخطى"اسمع11

معيختموخهاالقدماء"كان(:الأولالفصل)توسفتافيروايةفيوجاءالشمص

قراءةبعدالثانى3الدعا)وهوالخلاصبدعاءالصلاةيلحقوالكىالشمسشروق

مزاميرفيجاءماتفسيرمازيرا:الرببتالالنهار،فيالمرءيصليوبذلكالصمع(

الربيشهداأا"،فدورادورإلىالقمروقدامالشمسدامتماايخشونك72:51/

بدعاءالصلاةببحقمنكلإنألمباركة:سالقد!طائفةعننقلأإليقيمبنْجمهودا

بدعاء0ْالصلاالحقتفقدلا،زيرا:الربفقألالنهار.طيلةضريصبهلنالخلاص

الملكلبيتطبيباًجلبتهلأ!ابك؟ماذاله:فقالالضر،وأصابنيالخلاص

على:يوحنانالربيقالفقدالملدُ؟!وجهشاهدتلأنكاجرأمنكطلبواوهناك

ولكنففطإسرائيلعلوكإلممايسعىولاإصائيل،ملودُإلىدومأيسعىاذالمرء

إسرائيلملوكبينيميزف!وففاز)؟أوإذأالكواكبعبدةملوكإلىحتىي!معى

هناكإلمماذهبثعندماامجولا"1دإلعا"11الربيفقالالكوالمجا.عبدةوملوك

وُشرعظيموهِو.رنجلالجماعةلكلأخفهوبروناالرافحالعنسائلاَ)فلسطين(

طيلةفمهتغادر.الابتسامةعولمالخلابدجماءالصلاةألحقمرةوذات،بالفرائض

نإألترجمة(من41)صفييقلالمالقول!()هذايوحنابطالربييسندكيفالنهار.

أمزمورالنهايةفيوقال11شفتيّافتحرب"يا(:ا1/5ْ5)مزمورالبدايةفيقالداود

(يوحنانالرببأأقوالإنإليعزرالرب!قالا.مرضيةفميأقوالالتكن1(:9/141

هوالاَتي؟بالعالمسيحظىالذيهومَنْ:يوحنانالربقال)13،الليلصلاةعنقالها

الث!مس.شروقمعتؤدىأنبجبالفريضةإدااي(1)

رآضي.شرحفيجاءكماالأتيالعالمفيبالحياةفازأي21(

صلاةبعدهعفتاتىْالخلادعاءأما،الليل!لاةعنيوحنانالرب!قالهماإدطشرحهفيرآشييقولا)3(

النهار.
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(!ثدرالزتفلسير-الحكد!-الصدلة-(دذكد)لتل!ودا

إليعزرالربولكن.الليلبصلاةليلاًاسرائيللبنيحدثالذيالخلاصيردفمن

ا)1(.االمنحا11الأصيلبصلاةيلحقهمنهوةيقول

،الصلواتبجحيعيلح!!الخلاصدعاء)إنقلتص!نحىْ:آشيالربيقال

!لاةفيحدثانهبدفلا،صلاةأثناءفىحدثالخلاصإنقالواالحلماءانفبما

الليلبصلاةألخلاصيلحقالذيالسندهوفما،قولهممثلتقللموإذا،طويلة

أصبحشرعوهأنوبعدنضطجع"اجعلنا11دعاءقراءةاوجبوافقدا؟اعرفيتا1

بمثابةفأصبحالليلصلاةفياعلماؤنجاشرعهأنوبعد،طويل"خلاصدعاء11بمثابة

طويلة.صلاة

نهايةفيمرضتة"فميأقوالالتكن91/41:1مزموريقالأنعلماؤناشرعلماذا

الربيبريهوداالرببقال!؟البدايةفيقولهايوجبواولمعشر،الثمانيةالصلاةأدعية

لذلك)مزمورا(فقرةعشرةثمانىبعدإلايفلهالمداودانبمابزي:بنشمعون

عشر.الثمانيةالصلاةأدعيةبعدعلاؤنااوجبها

يمدانوالثانيالأولفالمزمور3فقرةجمشرةنسعأمفقرةعشرةثمانىهيهل

وثلاثةمئةداودنظملقدبزيبنشمعونالرب!بريهوداالرييقالولقد،واحدةفقرة

)مزمورفيجاءكماالأشرارهزيمةراىأنبعدإلااهللويا"1يقل!لممزامير

نفسيياباركيبعد.يكونوالاوالأشرارالأرضمنالخطاةالتُبد351!154/

.11هللويا.الرب

جمةيفربكانالذيالقربانعنبديلوهييرمئا،تؤدىالتيالثابتةالصلواتعنالمنحاصلاة()1

بعدالصلاةفذهوميقات(النجمظهوروحتىالشمسغروببينتقعالتيئ)الفزةالمساءين

0321:الساعةمنالصيفيالتوقيتوحسب،الشمسغروبوحتىساعةبنصفالنهارانتصاف

بعد313:مناومماتهاالصغيرةالمنحا11صلاةوهناكا،الكبيرة"انمحاوتسمىالظهربعد1:32-

المزمورقراءةوشمبقها،عرالثمانيةالأدعيةمنالمنحاصلاةوتتكونالثمص!.غروبوحتىالظهر

المزامير.!سفرمنالأول
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الل!لا3"فعلل
ذلكمنفيفهمالمقرا(فيالمزاميرترتيب)في451المزمورهو(ا؟31فالمزمور

برشموئيلالرياروىفقدواحد،مزموراوواحدةففرةوالئانيالأولالمزموران

ويختمه"ب"طوبىيبداهكانداودأحبهمزموركلإن:قولهيرحنانالربيعننحمانب

ب"طوبىالثانيا!لزموروأنهى"للرجلاطوبى1:الأولالمزموربدأفقد"،ب"طوبى

الرب!بجواريقطنونكانواالذين)1(السفاحينإلىوبالنسبة"،عليهالمتكلمينلجميع

نأالأفضلمنهل2(:الماابروريا1زوجتهلهفقالتيضايفونها،ْايضاًوكانواميئير

)مزمورفيوردفيمارأيكهووما؟بالموتعليهمتدعوأمالرحمةلهمتطلب

!أ01"خطابمعنى"أالا"!ه311تكتبهل63!"دأ3أا؟!يتماالخطاةلتبد35(:/451

أنهفبمابعد"يكونوالاوالأشرار11الفقرةنهايةفيوردتكماخطايابمعنى"دأ"ه711

يتوبواوانالرحمةلهماطلبالحالةهذةففياذهـار،هناكيكونلاالخطايابانتهاء

وثابوا.الرحمةلهمميئير()الربيفطلببعد.اشرارهناكيكونولا

ايئهااترفمي11(:54/)إشعياءفيوردلقدلبروريا:الصدوقيذلكوقال

الفقرةنهايةانظرالجاهلىايها:لهفقالتتلد؟لملأنهاتترنمهلتلد"لمالتيالعاقر

المفصودإناا:الربففالا"3.االمتزوجةابناءمنأكئرالمستوحشةابناءلأذا1وردففد

لجهنمابناكاتلدلمالتيالعاقرالمراةتشبهفهي،إسرائيلجماعةهيتلدلمالتيبالعاقر

ترنمي.لهايقولولذلخط،مثلكم

الحكمفزةفِىالبهودبينظهرواالذبنالغيورينأوالسفاحينعلاطلقلقببريونْأو]1'11)1(

كانوافقداخرىجهةمنالمعتدلينواليهودجهةمنالرومانيرهبونوكانوافلسطينعلىالروماني

الثريعة.أمورفيودغالونمتطرفين

ترديود.بنحنيناالرببوابنةميئيرالربيزوجةهي)2(

.زوجلهاالتيالمرأةأبناءمنأكثرزوجبدوذالتيالمراةابناءأنالمقصودالمعنى)3(
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"(ثدل!ذقفسط-الخ!اء-لصددةا-الذكر)لتل!هدا

حينمالداودامزمور31:مزمورفيوردلقدأباهوللربيالصدوقيذلكفقال

منهربعندمالداودامُذقَبة571؟مزمورفيوورد"ابنهأبشالوموجهمنهرب

أولأوقعشاؤولمنحدثفماأولاً؟كانالحدثينفاياالمغارةفيشاؤولقدام

تفسيرتدرسوااأنشمقائلأ:عليهفرد.أبشالوممنحدثمايتفدمأنيجبوكان

ندرسولكخاذلك،فهمعليكمفصعبالمتجاورةالفقراتبينوالعلاقةالمقرا

فهـ.معلينايصعبفلايسبقها،ماأويليهاْومادقرهَكلبينوالعلاقةالمقراتفسير

التوراةإنقولهمفيإليهيستندونالذيالسندهومايوحنانالرب!قالوقدذلئا.

/111مزاميرفيوردماإلىاشناداَذلكقالوالفد3الفقراتبينالعلاقةإلمااشارت

ألفقرةتصفالفقرةفهذه"والاستقامةبالحقمصنوعةوالأبدالدهرمدىثابحةا8:

شبهتولماذا(.السابقةللفقرةنع!متأنها)أيالربوصاياعنتتحدثالثيالسابقة

علىيتمردعبديوجدلا:قائللكقالفإذا؟ومأجوججوج0بفقرابشالومفقرة

أبيهعلىيتمردالابنراينااننابماولكن!أبيهعلىيثمردابنيوجدولالهفقل0،سيد

يوحايبنشمعونالربيعنيوحناذالربيروى.سيدهعلالعبديتمردأنفيحدث

"المعروفشئةلسانهاوفيبالحكمةفمهااتفتح31/26:1امثالفيوردعماسألأنه

فقدأبيهداودإلمأيشيركانإنهقالواالفمَرة؟هذهفيسليمانيشيركانمَنْإلىوقال

وردماإلىاستناداَشعراَونظمامهبطنيخااقامففدشعراَ:ونظمعوالمخمسةفيأقام

اسمهليباركباطنيفيماوكلكاالربنفسييااباركي11(:153/)مزاميرفي

ماإلمطْشحراًالشحاداًنظموالأبراجالك!اكمبوتأصلالعالمإلىخرجولما".القدوس

الفاعلينقوةالمقتدرينملائكطَياالرباباركوا1(!(2-ا53/15)مزاميرفيورد

ابتغاءالحاملينخدامهجنودهجميعياالربباركوا،كلامهصوتسماععندأمره

فيوردفقد)مزاميراَ(شعراَنظمثديهاوتاملامهتديمنرضعولما".مر!اته

المق!ودوما"،حسناتهكلتنسىولاالربنفسىياأباركي21(:53/1)مزامير
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ا*!لا!فصل

قالهماذلكتفسيرإن،الفهمعنعوضاَثدفيلهاخلقأباهو:الربيالق!حناف؟

قائلاَ:مت!نارافوفسره،عورةإلىينظريجعلهلمالربأنهيالحسنةإنيهوداالرب!

داودرأيوعندما.الف!لالتخروجمكالطمنيرضعيجعلهلمالربانالحشةإن

الخطاةالتبدا35:/451)مزامير(فيوردفقد)مزامير(شعرأنظمالأشرارهزجة

يوموتاملهللويا".الربنفسييا!باركيبعد.يكونوالاوالأشرارالأرضمن

بريا،الربنفسييااباركي1ا(ْالم45)مزاميرفيوردؤقدشعرأوقالالوفاة

قيلالمزمورهذاإدنقولهمقيالسندهوما"لبستوجلالأمجداَجدأعظمتقدإلهي

2(؟451/9)مزمورفيوردففدالمزمورخهايةمنشيلابربرراباقال؟الوفاةيومعن

سُيميرافكانتعود"ترابهاوإلىفتموتأرواحها!زع.فزتاحوجهكاتحجب1

يرئبكانحينبؤىبنشمعونالرب!أمامموجودمرعوقفاإنهويقالبرعومفا

مالهفقالليفيبنييهوفمعالربباماملأ!6"!66قمهالتفسير)يصوغالمرويات

ليباركباطنيفيماوكلالربنفسىيااباركي1(:53/11)مزمورفيوردماتفسير

ئباركْالقدوس(Tin)صفاثفليسثالتشبيههذاخذ:لهفقال".القدوساسمه

يضحأنيستطيعولاارالج!علىصورة.يرسمأنيشتطيعفالإنسانالبشر،كصفالتا

يخلقفهو،كذلكلينستباركالفدوسبينماوالأمعاء،والبطنوالئفس.الروحفها

حناقالتهماوهذاوالإمعاء،والبطنوالنفمشالروحفيهاويضعصورةداخلصوزة

وليس.ليسى-غيركلأنهألربمثلقدوشاليس2/21(:الأول)صموئيلنجا

11.إلهنامثلصخرة

يوجذلاذلكتفسبر3إلهنامثل6(الأأصخرةليس)تفسير(المق!ودهوما

تقرالابرمنسيايهوداالرب!قال2؟اغيركليسالأنه1تمْسيزهووما.إلهنامثلمصوَّر

صفاتلي!ستلأنه،بعدكاحدلا)3؟أ"116أ11!أتقراانومجب"ك!يركليسالأنه1

تدوم)الرب(يدصنيعالإنسانفصفات،تباركالفدوسصفاتمثلالإنسان
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دذحدد،(تفللعير-اكمكد!4َالصدل-ادذكر)دالتل!

فيفقراتخمسإن:لكقيللقد:لهفقال.خلقهبعديدومتباركوالقدوس،بعده

داود؟قالهامَنْصفاتفي"،نفسىياب"باركيتبدأالمزامير

القدوسأنفكما(،)النفسصفةوفيتباركالقدوسصفاتفيداودقالهالقد

يرىأنهفكماتباركالقدوسومثلالجسد،ملءفهيالنفسكذلكالعالمملءتباريث

كلهالعالميعولهتباركالقدوسأنوكماتُرى،ولاترىالنفسكذلكيُرىولا

كذلئاطاهوتباركالقدوسأنوكماكله،الجسممدفيتحرىفهيالنفسكذلك

النفسكذلكخفيمكانفييسكنتباركالقد!سأنوكما،طاهرةفهيالنفس

لتسبحالخمسالصفاتبهذهتتمتعالتي)النفس(تاتىلذلكخفي؟مكانقيتسكن

(.)الربالخمسالصقاتبهِذهيتحلىمن

كالحكيمْومنامَن1ْ(:1لم8)الجامعةفيوردماتفسيرهلهمنوئارافقال

نأيستطيعالذيتباركالقدوسمثلمَنيقولط(أنبذلك)يقصدأمر"تفسيريفهم

يسثمعياهوليأتحزقياهو:قالفقدويشعياهو؟حزقياهوبينيقئن،صدًبينيتوسط

:18/2أولملوكفيورد)حيثآحابعندذهبالذيإلياهوأجدوهكذاعندي

اجدوبذلدُعنديحزقياهوليأتيشعياهوةوقالالاَحاب(ليزاءىإلياهوافذهب1

جلبلقد؟تباركالفدوسفعلفماذاإلمِشع،عدذهبالذيآحاببنيهورام

ئاني)ملوكفيوردكماالمريضوعداذهبليشعياهووقاللحزقياهوأوجاعأ

آموصبنيثصعياهوالطِفجاء.للموتحزقياهومرضالأيامتلك"في(:5/21

هوما".تعيشولاتموتلأنكبيتكأوص)الجنود(ربقالهكذا.لهوقالالنبي

تعيشولنالعالمهذافيستموتأنئاتفسيرها:ا؟اتعيشولاتموتالأنك1تفسير

والتكائر.بالنسلتهتململأنكذلككللهقال!؟ذلككللماذالهفقال،الاَتيالعالمفي

لنأنجاءمنىسيأتيوأنه،القدسروحأرانيهمابسبببالتكائرأهتملم!لهفقال

لمجلووماتفعلهأنعليكبالكعليخطرماالثه،بأسرارلَكَما:لهفقال4يفلحوا

ليلخيرسبباًذلكيكونفقدالاَنابنتدُأعطنيإذنلهفقال.سحِفعلهتباركللقدوس
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ل9الأا!مل

يابنةلهفقال.الموتعليكالربقذَرلقد:لهفقال.ويفلحونأبناءمنىوياق!ولك

صموشلفيوردكماداود)أيجديبيتعنتلقيتفقد،واخرجنبؤتكإنهِآموص

41شانب v / Y:)طلبعنيكففلاالإنسانرقبةعلىمسلولسيفوضعلوحتى

سيفوضعلوحتى:قولهمثلقالاإليعزروالرببيوحنانالوب!إنوقيل،الرحمة

)أيوبفيوردماإلممااستناداَ،الرحمةطلبعنيكففلاالإنسانرقبةعلىمسلول

شيئاَ".أنتظرل!يقتلنياهوذا11(:135/

يكفألافيجبغداَ،سيعوتإنهلإنسالنراض!قال!!انحتى:حنّانالرب!قال

الأحلامكثرةمنذلكالأن71(:5/)الجامعةفيوردماإلىاستناداَالرحمةطلبعن

)إشعياءفيوردكماعليهفيجبالثه"،اخْشَولكن.الكلاموكثرةوالأباطيل

1 2): / rAبالحائط3الممصودما".الربإلى!صلىالحائطإلىوجههحزلح!اافوخه

ا:4/9إرمحافيوردماإلىاستناداًقلبهجدرانمنجدارلقيش:ريشقال

11.قلبيجدرانتوجعني.أحشائي11

فلقد)المقدس(،بحائطتتعلقأمورأالغالمربأمامقالإنه:لحفيالربيقال

سليمانجديبينماابنها،لهاوأحييتَصغيراَواحداَ)جداراَ(حائطاَشونميتبنت

اذكرربايا1لدعائيتستجيبأنابكفيجدروبالذهببالفضةكلهالهيكلوشى

110)1(عينيكَفيالحسنوفعلتُبمليموبقلببالأمانةأمامكصتكيف

رافي:عننقلاَيهوداالربفال21؟عينيكَقيالحسنب"فعلتُيقصدماذا

دفنلقد:ليفيئالرياقال.الخلاصبدعاءالصلاةألحقأئه(فعلهالذفيأالحسن

الطب.كتاب

علىيؤافقوهولمثلاثةعلىأقروهأمور،ستةحزقياهوالملكفعلعلماؤنا:شرع

الحيةحطموعندماالظب،كتابدفنعئدماهي:أمورثلاثةعلوافقوه،ثلاثة

.3لم!شعياء38(1)
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(،ثلاال!قفلل!ي!لحكلاَا-يلصلاة-ك!ثذ)دلتلع!ا

او(.يكرمهلمإأيالحبالمنسريرعلىالدفنعندابيهعظامنقلوعندما،النحاسية

الهيكلابواب+نزعوعندما)1(،جيحونمياهسذعندماهي:أمورثلاثةعلىيوافقوه

بعدكبيسةالسنةجعلوعندماذللث،علىيوافقوهولمآشور،ملدُإلمماوأرسلها

ورؤساؤهالملكفتشاور:32/؟الثانيالأيامأخبارفيجاء)كمانيسالأفمهردخول!

ماحزقياهويعلملمأو(،الثانيالشهرفيالفصحيعملواأنأورشليمفيالجماعةوكل

نيسحماناكلمهروهوالشهور"رأصنلكميكوفيالشهراهذا1221/خروجفيورد

الفصلسنهدرين)توسفتافيشسموئيلأخطأكماأخطأفقد)2(نيسانبعدوليس

شهرمنالثلاثيهىاليومفيكبسِحةالسنةنجعلأنينبغيلا:شموئيلقالفقدالثافي(

شهور)أولنيسانشهردخولعنيُعلنولمبعديححددلمأنهعنألرغمعلىآذار

بغد.الهلالرأواالذينالشهوديأ!فلم(العبريةالسنة

فضائلهعلىأملهيعلقمنكلزمرا:بنيوسيالرب!عننقلاَيوحضانالربيقال

منوكل،الاَخرودنبهيقوماللهيالخيرعليثيبهانالربيدعون(الخيرة)أعماله

الحنرعلىالربيثيبهأنلهيدعونالاَخروذ،بهيقومالذيالخيرعلىأملهيعلق

استناداَغيرهبهقامالذيالخيرعلىيئيبهأنالربموسىدعافلقدهو،يفعلهالذي

لهوندعو"عبيدكداسرائيلوإسحقإبراهيماذكر3213:11/خروجفيوردماإلى

لولالإهلاكهموقاله(60/1:331مزاميرفيوردكمافعلهالذيالخيرعلىيثيبهأن

علقفقدحزقيااما."إتلافهمعنغضبهلي!رفقدامهالثغرفيوقفمختارهموسى

فيجاءوقدلنهر،اسماَوليس38،/1أولاملوكفيوجاءالقدسمنمقربهَعلىينبرعاسمجيحرن(1)

،كنعانارضآشورهاجمعندماججونياهسدحزفياهوالملكأن32،4/الثانىالأيامأخبار

الماء.عنهميمنعلكى

بينالفرقلتعوضشهراَعخرثلاثةوئكونأصوامئلاثهَكلمرةتأتىاليهودعندالكب!ةالة21(

شهرويفحمالشمى،.J)oيتبهعالذىالسنينوحابالقمردورةيتبعالذىالخ!هورحساب

الثانى.وآذارآذارهماشهرانالبهيسةالشةلايكونوهكذا،اليهودىآذارشهربعدالنسىء
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الأولالفحمل

سرتكيفاذكررباياا38/3(:)إشعياءفيوردكمافعلهالذيالخيىعلىامله

ابخيرعلىيثيبهأنلهفدعوا11،عينيكفيالحسنوفعلتسليموبقلببالأمانةامامك

منالمدينةهذهعنوأحامي9/2:1611ثاني)ملوكفيوردفقدالاَخرونيفعلهالذي

ما:قألفقدليفيبنيهوشعالرببقالهماوهذا"عبديداودأجلومننفصياجل

ياا؟المرارةليتحولتقدللسلامةذااهو1(:3817/أإشعياءفيجاءماتفس!يرهو

لجزقباهو.السلامةالر!بأرسل/التياللحظةفيموجودةكانتالمراوةان

افلنعمل19(:ا؟4/ثاني)ملوكفيجاءمائفسيرحولوشموئيلرافواختلف

لهاوصنعواسقفبدونكانتعليّةإنهاأحدهماقال"،صغيرةالحائطعلىعليَّة

إ!اقالهومن،قسمينوقسموهاأعمدةبهاكببرةساحةكانتإنهاالآخروقالاسقفاَ،

انهايرىم!إلىبالنسبةلكناحائط"ة1كلمةذكرالنصلأنحقعلىفهوساحة

النصذكرفقدحق،علىفهوعليةإنهاقالومن،أقاموهالذيالحائطيفسرونعلتة

الموجودةااعلية1يفسرونفكيفساحةْإنهاقالمنإلىبالنسبةولكن"،اعلثة1كلمة

.البيوتأعلى

يسحق:رييإنهويقالابىّقال011)1(ومناروكرسياَومنضدةسريراَلهونضع11

مثليستمتعلاالاستمتاعفييرغبلاومنإليشع،مثليستمتعيسمتمتعأنيُرِدْمن

إلممارجوعهوكان1711(:7/الأول)صموئيلفيعنهوردالذيالراميشموئيل

بيتهيضعأليهبذهبمكانكلفي:يوحنانالربيوقال..011.هناكبيتهلأنالرامة

الثهرجلأنهعلمثقدلوجلهاافقالت91(:4/ثانبملوكفيإليشععن)وجاء.معه

التعرفتستطيعالمرأةأنالقولهذامننستنبطبرحنينا:يوسيالربيقال0011مقدبر.

انهمحرفتهاكيفيةحولوشموئيلرافواخنلف.الرجلمنأكثرالضيوفعلى

لأنهاالآخروفال،مائدتهعلىيطيرالذبابترلملأنهاأحدهما:فقالامقدس"1

.451/ثافاملوك(1)

161

http://www.al-maktabeh.com



الذثد!"(تفللعي!-العكلا-ال!لل!4-الذك!لتل!ودا

.مقدسأنهعرفتهناومنمنتاَعليهاترولمصيرهعلىالكتانصملاءةفرشت

)ملوكفىِوردفقدمقدسغير!خادمهمقدس)أليشع!هوبرحنينا:يوسيالربيقال

ثديها.منامسكهابرحنينايوسيالربيقالليدفعها"،جيحؤىافشقدم271(:!ا/ثافي

كلأندائماَعلينايفوت:يعقوببنإليعزرالرببعننقلاَبرحنينايوسيالرببقال

فزبلوكماالربيثيبهمتاعهيسنخدمولمجعلهبيتهفيللعشريعةدارساَيستضيفمن

)تاميد(+،قراب!عدة

ناالمرء0عللمجبلايهودا:بنإليعزرالرب!عننقلاَحخينابريوسيالربقال

)مراميرفيقيلفقد،منخففويصليمكانفييقفبلويصليمرتفحمكانفييقف

)ئوسفتافينفسهالتشريعوشُرعرب"،ياإليك!رختاالأعماقامنا1(ْ:135/

وي!لي،مرتفعمكانفىِولاأريكةعلىولامقعدعلىالمرءيقفلاإ:الثالثالفصل

مزامير!اوردماإلىاستناداَالربامامرفعةفلاويصليمخخفضمكالنفييقفبل

اصلاة521:1مزاميرفيوورفىرب"ياأليكصرخشااصنلأعماقا:1351/

مجبيهودا:بنإليعزرالرببعننقلاَحنينابريوسيالربيوقالا)1(.اأعياإذالمسكين

فيوردماإلىاستناداَواحدةكأنهمافتبدوال!بعضهمابجوارقدميهيضعأنالمصلىعلى

(يوحنانالرب!عننقلاَيسحقالربي)قالفائمةارجلوأزجلها1/711:حزقيال

فيوردماتفسيرهوماجمهودابنإليعزرالرييعننقلابرحنينالِوسيالرىوقال

علىتصلواأنقبلتكلوألادلكتفسيرا.ئأكلواْبالدماالا261(:91/لاويين

يولصيالرييإنيوحنانالرببعننقلاَيسحقالربيقال؟يقولص)وهناك،دمائكم

بعدلِصليئمويمثربيأكلمن"كليهودا:بنإليعزرألربيعننقلاَقالحنينابر

يجب"،ظهركوراءطرحتنىاوقد9(:4/1ْاول)ملوكفيعنهقيلالذيهوذلك

أفروتفاخرتباهىانبعد:تماركالقدوسقال،كبرياؤكولكنظهركتقرأألا

السماء.بملكوت

راَشي.شروحفيكمامسكنهفييصليأي!1)
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ل9يلذالفحدل

عندشموسلعننفلاَيهودارافقال:ساعاتثلاثوخلاليهولشعالربيقال

يهوشع.الرب!براييؤخذالتطبيق

فهوهباء!)-وقتهيضعفلمفصاعداَاللحظةهذهمن(اسمع)قراءةيفرأومن

دعاءيقولالاشرطعلىعوقبا:مارعننقلاَحسدارأفقال:التوراةفييفرأكمن

لمفصاعداَاللحظةهذهمن(اسمع)قراءةيقرأمنإنةعليهفردواالنور"أخالق1

دعاءينيدعوانعليهقال(:)منلكن،التوراةفييقرأكمنفهوهباء!)وقتهيضع

يقولمنوهناكنهائياَ.دحضاَحسدارافقالهمايدحمضفهوبعدهاودعاءقبلها

فقدالدعاء.يُضعلمأي3يُضعلممعنىماعوقبا:مارعننقلأقالحسدارافإن

هباء(أوقتهيضعلمفصاعداَاللحظةهذهمن(اسمح)قراءةيقرأمن:كذلكشرعوا

بعدها.ودعاءقبلهادعاءي!يدعوأنعليهولكن،التوراةيقرأكمنفهو

فبما0،بالتورايشتغلممنأعظموفتهافيأسعقرأءةيقرأمن:مانىألر!لمقال

ل!حينها(بعد)أيفصاعدأَأللحظةهذهمنأسمع"11قراءةيقرأمنأنه!مقدأنه

قراءةيقرأمنانالفولهذأمننئعلم;التوراةفييقرأفهودكمنهباء()وقتهيضع

النوراة.فييفرأممنأفضلوقتهافياسمع

:ي(أمشناالثالقالاتمريع

اسمع،)قراءةويقرأجنيهعليميلانأالمرءعلالمساءفي:شمايأتباعيقول

وحينأتنااحين6/71:تثنيةفيوردماالىاستناداَ)وبقرؤها(يقفالصباحوفي

:67/تثنيةفيوردماإلىاستنادأَكنهجهيقرؤهاإنسانكل:هليلاتباعويقول11تقوم

تقو!11وحينتناماحين1قيلفلماذاكذلكالأمركاناذا"،الطريقفيتممثياحين1

الناسيقومالذفيالوقتوفيفيهالناسينامالذيالوقثفىِ؟(التوقيتيقصد)هل

أسمع(ة)قراشلأقرأجنبيعلىملتئمالطريقفيأسيركخت:طرفونالرب!قالا.فيه
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ثلدإ!لرقفسير-الخلا-الحعلاة-ثذكر)دالتلى

سميقعكالطماتستحق:لهفقالوا.اللصوصلخطرنفسيفعرضتشمايأتباعقالكما

هليل.أت!اعأقوال)تغديسَا(خالفتلأنكيهليك

:(لالجا)الشرحا

أتباعإليهاستندوالذيإليهاستندواالذيالنصهليلأتباعفسرلقدحقاَ

كانأذأ:شمايأتباعيقول؟هليلأتباعقالهبماشمايأتباعيأخذلملماذاولكن،شماي

فماذاالمساء"،وفيال!باحافي1؟النصلجاء!هليلاتباعيقول)كماكذلكالأمر

وحينفعلأ،تنامعخدماأي،نومكعنديقصدإنها؟اتقوموحمإنتنامب"حينيق!د

هذايا"الطريقفيتمشيوحين11شمايأتباعفسركيففعلاَ،تقومخيماايعنيتقوم

11بيتكفيتجلس"حين)البرايتا(:فيجاءالذيالتفسيرنفسفسروهالقد3السياق

يستثنى"الطريقفيةلحشيو"حإن،الفرائضيؤديمَنْاسمعقراءةمنبذلكيستثنى

قراءة)منيُعفىببيهريدخلمنقالوا:هناومن،اسمعة3قرامنالعريسلذلك

بثيب.يدخلمنعلوتجباسصع(

قالالنصأنبماببا:رافقال.التوراةنصمنا!ريعهذانستنبطكيف

الإلزاممنالعكسعلى،الفعلحريةل!ا+""6تعنيالطريقأنولمااطريق"1

نإنقلأأ؟فريضةلأداكايذ!طمنيفعلهالاR(nد!)6نافلةكلىفهل.والفرض

الجلوساعند1على؟لنصَّذلكقصدالربأنلووحتى؟الفرضتعنيالطريق

انتَجلوسكاي"تمشيوحإتتجلس"ح!،وراءمنق!دفماذا"المشيوعند

منه.يعفيكالضريضةْوأداءشيءبفعليلزمكالذيهو(وضعك)ايانتَومشيكَ

يدخلمنفهل،بثئبيدخلمنحتى(اسمعقراءة)منفيعفىكذلئاالأعركانإذا

بسببالإعفاءكانوإذا؟امشغولأليسبالهبثيّبيدخلومنمشغولابالهببكو

البحرفيالتيبسفينتهفكرهينشغلمنالهممع()قراء0منفيعفىالفكرانشغال

.الغرقمنعلمِهاويخشى
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الآ"لاالفصل

عليه-جمب:رافعننقلاَقالزبدابرأباالرييفإن،منطقيذلكإن:قلتوإذا

عنقيلففد)التفلين(وضعباستهئناءالتوراةفيالمذكورةالفرائضبكليلتزمأز،

فيفهناك"عليك)زيننك(عصابتكالف24/17:1حزقيالفي)زبنة(إنهالتفلين

الائشغالوهناوهي)النكاحااخرىفريضةإقامةبسببالانشغالالعريسحالة

نافلة.بسبب

اسمع(أقراءةمنفريضةيؤديمناسخثناءإلىهذامنشممايأتباع)وخلص(

يقرأأنعليهيجبالطريقفييممثيمنأنالنصمنيفهم:فيقولونهليلاتباعأما

(.اسمع)قراءة

مجلسوناسحع(،)قراءةوبقرؤوذبقفودن؟الأولالتشريعفيعلماؤناشرع

يقومود!،ويقرؤونالطريقفيبسيرون،ويقرؤونجنوحممعلىويميلون،ويقرؤون

فيعزرلابنإليعزروالرب!يشمعئيلالربياجتمعانحدثفقد،ويقرؤونباعمالهم

عزريابنإليعزرالربيوكانجنبهعلىمائلاَيشمعئيلالرببوكانما،مكانفيوليمة

الربيوانتصبجنبهعلإليعزرالربيمالا(اسمع)قراءةموعدحانانومامنتصباَ،

مثلا-لكسأ!ربيشمعئيل:للرب!عزريابنإليعزرالرب!فقالواقفاَ،يشمعئيل

ذقنك)نله:قالواإنساناًيشبهالأمرفهذايشمعئيل،ياأخىياالأمرهذايشبه

وقفتُفكلما،حالكَكذلكأحلقها،فسوفبها(أعجبتمأنكم)بمالهمفقال!طويلة

قالكمافعلتُلقد:لهقالانتصبتَأتكأتؤعندمامتكئفإنكوالآن،أنتَاتكأتَ

التلاميذيرانافقدالمقصودهذاوليس،شمايأتباعقالكمااشاوفعلتَهليلأتباع

وإذا؟فحلتفاأفعللملوسيقولونفماذاالقادمةللأجيال(رأوهلما)وفقاَويشرعون

فهذه،،اسمعقراءة)ويقرؤواجنوبهمعليميلوابانقالواهليلأتباعإنقلت

أنكبماحالتنافيهنالكن،الأساسفيجنجهعلىمائلاٌكانمنعلىئنطبقالأقوال

نهجتنهجأنكذلكمنفيفهم،جنبكعلىملتوالآنواقفا،كنتالحينذلكخى

القادمة.للأجيال)راوه(ماويمضرعونالتلإميذيوىفقدشمايأتباع
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،(ثلصلذاقفلل!-الحكل!-4الصد-الذك!)دلتل!وا

فعل!ذافعل،فقدشمايأتياعكأ!والاالمرءفعلإذ)يحزقئيل؟رافشرع

لمفهوشمايأتباعكأقوالفعلإذا:يوسفرافوقالفعل،فقدهليلأتباعكأقوال

داخلومنضدتهالعريشةفيجسدهومعظمرأسهكانتمنشرعنا:لقدشيئاَ،يفعل

أتباعوقال.بصلاحيتههليلاتباعوقال،ذلكصلاحيةبعدمشماياتباعقال،البيت

هليلأتباعمنوشيوخشمايأتباعمنشيوخذهبأنحدثلقدهشمايلأتباعهليل

العريشةفيجسدهومعظمرأسهأنفوجدوا،هحورنيتيوحنانْبنالربيلزثاشة

هذاإداوقالوا؟شمايأئباععليهمفردشيئاَ!لهيقولواولم؟البيتداخلىومنضدته

فريضةتؤدلمفإنكهكذ)تفعلأدأاعتدتقدكنتإذا:لهفالوالقد،الدليلهو

.)1(اَأبلى"العريشةمةإقا11

الربيأنرويفقدأيُقتلشمايأتباعاقواليتبعمن:بريسحقنحمالطرافقال

عملاَ(اسمع)قراءةليقرأجنبهعلىمالثمالطويقفييسيركانانهقالططرفون

سيقعكانماتستحق:لهفقالوا،اللصوصلخطرنفسهوعرضشماياتباعبأقوال

هليل.أتباعأفوالتعديتلأنكعليك

)1(
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افي1-43(:2342/الاويينفيعليهماالتوراةنصتالمظال(1العرُشوعدالعرشةإقامةْفريضة

فيأنىأجيالكمتعلملكىهالعرشفييسكنوناسرائيلفيالمواطنينكل.أيامسبعةتسكخونعُرُش

11.مصرأرصمناخرجتهملماإسرأئيلبنىأسكنتعرش

شهرفيالعيدوذلك،الفريضةتلكتتحددفلممصرمنللخروجتذكاراَكونهامنالرغموعلى

طرالالري!ضةفيالمرءيقيمانويجب،تشرىشحهرمنعثرالخامسفيالعيدهذايدأولكن،نيحمان

ع!ثرةعنارتفاعهايقلولاسم(17)أشبارسبعةعنالعريشةتساعايقلألاويجب.العيدأيامسبعة

يشترطولا،حانبانالايكونأنوجمبأمتار(.)تسعةذراعأصشرينعنيزدولاسم(ا515أشبار

يح!لابحيثالخخيلسعفاوالثمجربأكصانتسقفأنو!بطكاملاَ،الثالثالجانبيكونأن

فيها.هـلنامفيأكلالعيد،أيامطوال!كبيتهالعريشةيعتبىانالمرءعلىويجبتماماَ.السماءرولةالسقف

افجاءتعفىأيالاءمنهانثعفى،معلومميقاتلهاايموقوتةشريعةأنهاإلىنظراَالفريضةوتلك

العردثة+فيالإقامةمنيتضررمنوكلاي!اَالمرضىويعمى،العريشةفيالإقامةمن
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لا4-.!لفصلألذ
د(!)مشناالرابعالتش!يع

لِقولالليلوقيبعدها،ودعاء(اسمعقراءة)قبلدعاءينيقولالسحرفي

وحيئما(.0لَصير)والاَخرطويلأحدهمابعدهاودعاءين(اسمع)قراءةقبلد!حاءين

نأالمرء(علىينبغيالا،يضيفونهما)فيبالإطالةالعلماءقالالذي(الموضع)في

)بدعاءيختمبأنفالواوحيثما،يطيلأنالمرءيستطيعلأبالقَضر+(قالوأوحيثمايمصر،

يختمبألاالعلماءقالوحيثمايه،يختمألاللمرءلمجللاأدثه-.+()3(ياانتمبارك

.")بدعاء(.يحتمانالمرءيشطيعلا)بدعاء(،

وا(:)الجطالشح

)يقولاوشعياالربيعننقلاَيعقوبالربيقالا؟دعاءاط"يقولبالمقصودما

(:يقوللاIM3,)و.7/!ا5إشعياءفيوردالذيا)4(االظلاموخالقالنورامصور1؟دعاء(

أإشعياءالمقرأفيوردولكنالمقرا،نصمندعاءقلنافلقدالضياء؟وخالقالنورمصور

كلمةولكن،النصفيجاءكماالدعاءنقلولمالمث!ر"وخالقالسلاماصانع1('45/

كماولكن،لغةأفضل2اضياءا1كلمةأيضاَوهنا.لغ!أفضللأنها"الجميع11قراناهاالشر

صحيح،هذاالنهار،فيالليلوبصفاتالليلفيالنهاربصفاتيذكرلكيرابا:قال

"،الظلاموخالقالنورامصور1قلنالذلكالفهار؟فيالليلبصفةيدكر(الدعاء)فهذا

يرذالذي11دعاءإنهابى:قال؟الليلفيالنهاربصفة)يذكر(الذي)الدعا!(أينلكن

(.ا)ْالنورااماممنوالظلامالظلاماماممنالنور

شروحفىِجاءكانضطجع()اجعلناهوالقصيروالدعاءبه(وموثوق)حقهوالطويلالدعاء)1(

راَشي.

.الإضافاتفيجاءكمابه!وموثوق)حقدعاءفيوذلك)2(

رآثهما.ثرحفيذلكجاء)3(

السحر.في!اسصمعإتراءةيسبقالذىالطويلالدعاءوهو((أ

الليل.فياس!ع()قراءةيسبقالذىالدعاءئصمنالفقرةهذه)5(ْ
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إ!دلأثددتغسيو-الدعاء-الصداة-الذكل)التل!ود

امحبة1دعاءهوشموئحِل:عننقلاَيهوداراففالالآخر؟الدعاءهووما

امحبة1أيضا،)بزاتيا!فيوجاء،ابنهبدتالربيإليعزرالرببعلمفهكذاا)1(.اعظيمة

مافهذا"أبديةمحبةا1:علماؤناويقول"،أبديةامحبة1يقولونولاالدعاءاسم11عظيمة

.االرحمةلئِاأدمتُذلكأجلمنأحببتكِأبديةومحبة311(:31/)إرمياقاله

قراءةاقبلالمشناليعلَّم)المرء(بكَرإذا:شموئيلعننقلأيهوداالرببقال

يجبلا"اسمعاقراءة1يقرأأنبعدولكنا)2(.االشريعةدعاء11يقولأنفعليه"اسمع

ذا)1هونا:رافقالا)3(.عظيمةابمحبة1دعاءفالالأنه؟دعاء.الشريعةيقولأنعليه

تفسيرلمِعلم(بكر)صماذا،الشريعةدعاءيقولانعليهفيجبالمقرا(ليعلمبكر

ذا)1إليعزر:الربيفقالةالشريعة0دعاءيقولأنعلبهيجبفلا)المدراش()1(التوراة

علماذاأما،الشريعةدعاءيقولأنعليهفيجبالتوراةوتفسيرالمقرا(ليعلمبكر

السحر.فياسصع()قراءةيسبقالذىالقصيرالدعاءوهر(1)

هي:فقراتثلاثمنالشريعةدعاءيتكون(2)

.التوراة)بكلام(بأقوالنعملبأنوأمرنابو!اياهقدسناالذىأ-

إصاثيل،بيا،شعبككلأفواهوفيأفواهنا،فيعذبةشريعتككلماتإلهناياربيااجعلب-

أنتمباركلذاخها،شريعتكيدرسونوممناسمكيرفوفممننسلناونسلونسلنانحنولنكن

إسرائيل.لشعبهالريعةمعلمياربيا

ويجب.التوراةمانحياربياأنتمبارك-شريعتهومشحناال!ثمحوبكلبينمناختارناالذى-!

ومنالمشاومنالمقرامنمختارةفقرأتثلاثبدراشةيُتبعانمباشرةالدعاءهذاتلاوةبعد

3.هبادعاؤهميكونلاحتى،إسرائيلبنىشريعةيمملونهفهم،التلمرد

ونعلملنتعلمفهماَاعطنا11المئريعةدعاءمعانىنفسهـشضمن"اسمعقراءة"يسبقالذىالدعاءوهو)3(

.11شريعت!كوتعليمكلاأوفقيمونعملونحفظ

العددأسفارفيالواردةللأحكامتفسيركتبوهم،وسفرىوسفرامخيياثلرآشي:شرحفيورد(4)

والتئخية.واللاويين
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لا9الذالفصل

المئحناعلم()إذاححى:يوحنانالرببقالط.التوراةدعاءيقولأنعليهلمجبفلاالمشنا

يقولأنعليهيجبفلاالتلمودعلم()إذاأل!كن:الشريعةدعاءيقولأنعليهفيجب

.1(("الشريعةدعاء

11.الشريعةدعاكا11ويقولايعودأنعليهفيجبالتلمودعلَّمإذاحتىراباةوقال

دراسةاجلمنرافاماميقفكانالأحيانمنكثرِيخا:آشيبرحيارافقالفقد

دعاءويقوليديهويرفعيتقدمفكانراف)بيت(مدرسةفياسفرا"1كتابأحكام

يعلمنا.ثمالشريعة

(يقول)أي:شموئيلعننفلأيهوداالربيقال113دعاايقول1بالمقصودما

.االتوراةبكلامنعملأنوأمرنابوصاياهقدسناالذي11

فيعذبةشريعتككلماتإلهناياربياب"اجعلالدعاءيوحنانالربيوينهي

بيثشعبكونسلونسلنانحنولنكن.إسرائيلبيتشعبكأفواهوفيأفوا!ا،

معلمياربياانتمبارك،شريعتكويعلموناسمكيعرفونممنكلناإسرائيل

.11إسائيللشعبهالشريعة

الشعوبكلبينمناختارناالذيفيالدعاء()ويخقمهمنونا:رافهـلقول

.اْالتوراةمانحياربيااشامبارك،شريعتهومنحنا

فقدجميعاَ.شيدهافهولذلكالأدغية،أفضلهوالدعاءهذاهمنونا:رافقال

ادعواالاممبرالكاهننائبلهمقال11تاميدقربافيبابتاميد،امسخت1فيشرعنا

،11سمعتمذاف!ا1وفقرةااسمعا11وفقرةلعشرايالوصااوقرؤوافدعوا،اَحدوادعاءَ

اضافتنا.منمستديرةأقواسبينوضعوماالجمارا،فيمربعينقوسينبينجاءتالفقرةمذه(1)
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-(!ثدلللاتفسي!-الدعاء-ال!مدله-الد+ا)الئل!هد

ودعاء11"؟"الخدمةءودعاا)ا."اويقينحقا1دعاء:أدعيةثلاثةالثحعبمعادعوا11وقاك

خرجوا.)كا(الذينالحدمةلكهنةدعاءيضيفودأالسبترنيواالكهضة

المكانذلكإلمماأبابريوسيوالرب!أباالرب!طردفعندماالدعاء3هذاهووما

الدعاءهذايعرفول!وسألاه11!نا"رافإلمافجاءايعرفاولم!الدعاءهذأعنسلوهما

شموثل.قالهكذا"عظيمةابمحبة1دعاء:إنهلهمفقالوسالاهيهودارافإلمأفجاءا

دعاء؟إنهقاللقيشبنشصونالربيإنآميالربيعننقلاَزريقاالربيوقال

زريقاربيالىينسبماإنةقاليوسفبريسحقرافجاءوعندماالنور"،اسصور1

الرببقالهماهذامنه،مقتطفاتولكنبالقصيلالنور"امصور1دعاءقولليس

الأدعيةأنيعخيوهذالقيش،بنشمعونالربيعناَميالرييعننقلاَزريقا

النور"،امصور1دعاءقالواإنهمقولهمنفهمإنه:قلتفإذابعضاً،بعضهايبطللا

قلت:إذاولكن"عظيمةابمحبة1دعاءيقولواولمبعضأ،بعضهايبطللافالأدعية

لمفوبهـابعضاَ،بعضهايبطللاالأدعيةأنفبماا،عظبمةابيحبة1دعاءقالواإنهم

حالأوعندمابعد،النور"امصور1موعديحنلملأنهالنور"امصور1دعاءيمَولوا

)!(

)2(

،3(

السحر.فيتتلىالتياسححتراءةيلىالذىابدعاءهو

محرقاتوعناصثيلشعبكخدمةعنإ!حاياربياارض:قائلينالقربانقربواأنبعديدعودط

برضا.)صائلشعبهخدمةيعلمنمباركبرضا،صلانهمواقبلحمراثلإ

بىوداود،)صموئيا!الأولهالأنبياءق!نمم:الرابعالفصل(الصيام)بابتعميكتمسختفيجاء

قسمَا،وعثرينأربعةواللاويخماقسما،وعمئريناربعةالكهنةفقسمواقنما،وعئريىأربعةإسرائيل

فيتقديمهيحفركانالشعبعنقرباذتقديموعندقسما،وعريناربعةالنسبصحيحىوال!امة

منوقسمللترنيلاللاويينأقساممنوقسم)مشمار(ويسحىللخدمةالكهنةأفماممنقممالقدس

نببالخدمةيقومكانسبتكلوفي)معماد(ويسمىالشعبعننيابةالخقديمعمليةلشهدوامةاطا

يقوميخرجالذلىوالقمم.الماضىالأسبوعفيخدمالذىالقسمويخرجالكهضةمنقمالهيهل

لماءينةب!"قربانيتكلا-أيدخلالدىالتكم120المرساصاوقربانالحرفياتامد"1قربانتجئمدصم

الكزوس،"(،النجموظهورالصغروبببرتقه!اليالفزةومر)
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اك!لاالفصل

فدعاءكاملاَ،دعاءَوليسدعاءمن"امقتطفات1تالوهماكاندماذا0.قالو0موعد

.قالوهالنور"امصور1دعاءموعدحانوعندماابدأ،يقصروهلمعظيحة"ابمحبة1

التفسير(؟هذاضوء)فيبعضاَ"بعضهايبطللاالأدعيةإن11قولهميعنيوماذا

يبطلها(.لاتأخيرهاأو)فتقديمهاالأدعيةترتيبيقصدون

)نائ!باويقول"سمعتمافإذا1وفقرة"اسمع11وفقرةالصئرالوصاياويقرؤون

.أالكهنة11ودغاء،"الخدمة11وذعاء"،ويقيناحق1ادعية()ثلاثةالاكبر(إلكاهن

ناأفلسطين(حدودعلالمقيصونرنجا:شموئيلعننقلأيهوداالربمافال

يقولأذخشيةذلكعغتوقفواولكن"(اسمع11إلىالعشرالوصاياقراءة)يضموا

فيلموسىالربقالهماإلايقرؤونلاإنهم:الناسمنللعامةالكفارأيالمينيم"11

.الربعفدمنفلي!ستالتوراةبقيةأماسيناء،

نأالحدودعلالمقيمونرغب:ناتانالرببقالهكذا)برايتا(:فيوجاء

يقولانخضيةذلكعنتوقفواولكن"(اسمع11إلىالعشرالوصاياقراءة)يضموا

فيلموسىالربقالهماإلايقرؤونلاإنهم:الناسمنللبسطاءالكفارأي)المي!نيم(

بحق.فليستالتوراةبقيةأماسيناء،

ذلكعنئوقفوالفدحسدارافلهفقال11،اسورا1فيذلكيقررأنراباوفكر

آيثيرافلهفقالنهردعا)1(،فيذلكيقررأناميماروفكرالكفاز"،تشكيكابسبب

الكفار".اتشكيك1بسببذلكعنتوقفوالفد

فيحلبوالربيقالخرجوا.الذينالخدمةلكهنةدعاءيضيفونالسبتوفي

بينكماليودَع1:الداخلللفريقيقولالخارجالكهنةفويقإنالدعاء؟هذاتفسبر

البيث.هذافياس!مهأودعمنوالصداقةوالسلاموالأخوةالمحبة

البابلى.التلمردتكونمحاهدهاوفيمهمةدينيةمراكزوبرمباديئا،و!هردعاسوراوكانت،بالعراقمدن()1
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،(ثدرالذتفسي!-الحكه-الحعدرة-)الخك!يخل!ودة

منكأساَبيدهأمسكمن.بسيطمثال:بالإطالةفيهالعلماءقالاالذيالموضعفي

أنهعلىوأنهاهجحةأحماعلىالدعاءوبدأجعةأنهاواعتقد)يين(نحتمرعنبعصير

الدعاءأدىفقدالعنبوعضيرالجعةكلامهتضمنإذاالدعاء.أدىفقداعنب"1

فيلكنالدعاء،أدىفقدالعنبوعصيرالجعةكلامهتضمنإذا:شرعناهماوهذا

الدعاءوبداْمختمرعنبعصيركاسانهاواعتقدالجعةمنكأساَبيدهأمسكإذاحالة

علنحكمفهل-جغةكأسأنهاعلالدعاءوانهىمحْ!مرعخبعصيركأسأنهاعلى

الدعاء؟"ا"خهايةأسام!علىنحكمأمالدعأءبدايةاساس

امصور1بدعاء!محريت"االشروققبلصلاةفيبدأإذا:الحكمهذاخُذ

الدعاءبدأإذأالفوض،يؤدفلم31بالأمسيةيأتيالذي11بدعاءوأنهىا)2"النورا

الليلصلاهَوفي.الفرضأدىفقدالنور"ب"مصوروأ!ى11بالأمسيةيأتيابالذي1

أما،الفرضيؤدلمالنور""مصوَّربوأنهىابالأمسيةيأتيبالذيا1بدأإذا)عرفيت(

خلاصة،الفرضأدىافقد1اابالأصسيةيأتىابالذي1وأنهىالنور""مصورببدأإذا

بالخاتمة.العبرةأنالأمر

تختلفالنور"ب"مصورالدعاءأنهىإذاحالةففي،الحالتينبينيختلففالأمر

خالقامبارك1وهوالشروققبلصلاةفييقالالذيالدعاءنهايةعنالنهايةهذه

اسمذكرفيهليسدعاءكل:قالالذيرافنهجوفقالتمشريغهذافهلا،االنيرين

فيهليسدعاءكلقالاْ(لذييوحناذأبربينهجوفقأنهأمحسنأدعاءفليسالرب

دعاء.فليس()اففكالملكوترذك

لأن؟آالدعايؤدفلمالمختحرالمحنبعصيركأسعلىيقالالذىالدعاءالجعةكأسعلىقالاإذا)1،

الحنب.منليستالجعة

.الشروققبلأيالسحرفيتقالالتي"اسمع11قراءةيسبقالذىالطويلالدعاءهو2()

بَ.تقالاالتياااصمع11قراءةيسبىْالذىالدعاءمو)3،
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اك!لاالفصل

ابالذي1اااشحريث1الشروققبلصلاةفيقالهإذا:قالبرعولاراباأنبمالكن

الليلصلاةفيقالاوالنهار،فيالليل!فةيذكرأنيقصدوهو"بالأمسيةيأئي

دعاءيقولأو،الليلفيالن!ارصفةيذكرأنيقصدوهوالنور"امصور1اا"عرفيت

أنالأمرفشلاصةالنهايةمنالحكمخذكليهما*قالفقدأساساَالملكرتويقصد

أو0،قلناماإلىقضفلمسبق؟ماإلىالخلاصةهذهأضافتماذا.بالخاتمةالعبرة

الدعاءوبدأفأكلةلرأنهواعتفدخبزاَأكلأنهحالةففيوالتمر.الخبزحالةتضف

دعاءمحللمجللاالتمردكاءانالواضحخبز..فمنأنهعلىالدعاءوانهىتمرأنهصكلى

وأنهاهخبزأنهعلىالدعاءوبدأفأكلخبزانهواعتقدتمراًأكلأنهحالةفي.-اماالحجز

مماخبز.أقكلالدعاع!أنهىلوحتىالدعاءأدىقدالحالةهذهففيتمرأنهعلى

الخبز.ملغذاءالخمريأن؟السبب

في"ويقيناحق1دعاءيقوللامنكل:رافعننقلاَالجدحينناأا(برأباقال

لم()عوفيتالليلصلاةفي"بهوموثوقاحق1ودعاء)شحريت(الشروققبلصلاة

الغداةفيبرحمتلُابخبرأناا2إ:29/)مزاميروردماإلىاستناداَ،الفرضيؤد

يركعانعلطِيصليمنراف:عننقلأالجدحيننابرراباوقال.ليلةكلوأمانتك

حاءمارافقولسببهل،الرباسمذكرعندواقفاَوينتصب"امبارك1قولعند

اسمي"ومنوقالوا:علبهفردواا؟اثنحئينايقوَّمالرب811(:46/1)مزاميرفي

لحياشيوئيلقالاا؟ااسميمنأماباسمي1جاءتهل(،25/)ملاخىهو"ارتاع

يركععندماإنه:قالففد،أبوكاقالهمفيدةكلمةلكاقلتعالا:أرويانبررافبر

.الرباسمذكرعنديقفيقفوعندما"امبارك1قولهعنديركع

قاموإذا(واحدةدفعةنزولها)فيكالعصايركعركعإذا:ششترافيقول

علراف:عننقلأالجدحيننابرراباقال(بالتدريجفشيئاَ)شيئاَكالحيةيقوم

حنينا.اخرىنسخةفي(1)
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"(ثد!دذتفللمير-الحكله-الحعدلة-الذك!)التل!ود

11،والعدلالبريحبملكًالقدوسالإله11:العامطولصلاتهفييقولأنالإنسانا

صلاته:فيفمِقول،الغفرانويومالسنةرأس!بينتقعالتيالعشرةالأيامباستثناء

،القدوسالإلهقالإذاحتىإليعزر:الربيوقال"،العدلوالملكالقدوسالملك11

الجنودربويتعالمما5/16:11إشعياءفيوردماإلممااستشادأعليهماأدىفقدى

فييقولها؟السابقةالفقرةهذهيقولمتىبالبر:القدوسالإلهويتقدسبالعدل!

ماالقدوسالإلهتالوإذأ،الغفرانويومالس!نةرأسبينتقعالتيالعشزةالأيا!

الحكم3هو

رابا:وقال،والعدلالبريح!وملكالقدوسالإلهيقول:يوسفرافقال!

التمثريع-هذافيرابابرأيويؤخذ،العدلوالملكالقدوسالملكيقول

لصاحبهالرحمةيطلبأنيصضطيعمنكل:رافعننقلاَالجدحيننابرراباقال

فحاشاأناوأما21/23:11الأولصموكيلفيوردماإلىاستناداَآثمايدعىيفعلولا

11.أجلكممنالصلاةعنفأكفالرباعع!انلمأ

طلبيخانفسهيجهدأن!احبهعكفيجبللشريعةدارساَكان)ذارابا:قال

22/8:الأولطصموئيلفيوردماسندههل؟القولهد(سندهوما،لهالرحمة

فينحمَلففالأمروفيلكالملكهثافالمقصوديخبرتي"أوعلىيحزنمنمنكم"وليس

لباسيكانمرضهمففيأناأمااا3/13(:)مزاميرههوالسندولكنالحالةهذه

مسحا..011.

خطيئة(أيرتكبحداًيتعدىمنكلراف!عنئقلأالجدحيننابرراباقال

الكي621(:)16/حزقيالفيوردماإلىاستناداَآثامهكللهيُغفرعليهاويندم

فعلتِماكللكأغفرحينخزيكبسبببعدفاكِتفتحيولافحخزىتتذكري

11.الربالسيديقول
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لا9اللالفصل

الحالة،هذهفيمخثلففالأمروبذلك،جماعةأيأورشليمسكانهنافالمقصود

لشاؤوله)صموئيل(افقال3815:1/الأولصموئيلفيجاءماهوالسندولكن

الفلسطينيونجداَ.الأمربىضاققدشاؤولفقال.إيايبإصعادكأقلقتني!اذا

لكيفدعوتكبالأحلامولابالأنبياءلالمجيبنييعدولمفارقنيوالربمِحاربونني

خجلاَا)1"اوالتميمابالأوريم1يجيبنييعدلمالربإنلهيقلولم.ا!نع"ماذاتعلمني

علالربإجانجةيستلهمون)الذينمنْالكهنةوهمنوفمدينهأهلقتل-لأنهمنه

الدليلهووماوالتميمإ،الأوريمباستخدامالحربإلىالخروجقبلال!ئمعبسؤال

ا)وقالا:2891/الثانيصحوئيلفيوردماهوالدليل؟لهغفرتقدالسماءأنعلى

امعي"ا:يوحنانالرببقال.0011معيتكونونوبنوكأنتوغداَ!لشاؤولشموئيل

افلنعط61(:21/الثاني)صموئيلفيجاءماهوالدليل:العلماءوقال،ألميفيتعني

11.الربنحتارشاؤولجبعةفيللربفنصلبهم(شاؤول)بنىبنيهمنرجمالسبعة

بريهودارافعنزوطرتىبنأباهوالربيقال.الربمختار؟يقؤلهاتففسُمِع

لمولماذا"،اسمعاقراءة1إلى2!4-22)العدد"ابالاق1جزءضمأرادوالقدزبيدا:

22:/23العددفيوردماذلكسبب!هل.الناسعلىيشقواانخشية؟يضموه

فيهماوردفقدا)3(ااماثمقلوث1وجزء)2(رئيتجزءيقرأبلمصر".منأخرجهالفه11

وردفقدابالاوا"1جزءيقرأبل:قالأببنبريوسيالرب!لبهنمصر،منالخروجذكر

منكلبؤةرقديعفوب()يقصدكأسداجَثَم23/91(أعددالجملةهذهفيه

الترجمة.منا5صفي(1)رقمالهامشانظر(1)

حينعلاللاويخاسفرمنوالع!ثرينالخاس!الأصحاحجزء"ربيت"هوإنرآشيشرحفيورد)2(

.11"جهرسينىالأَنأيدينابينالموجودنمالمقرافيالجزءيسمى

يمىحينعلىاللاوفيسفرمنعشرالتاممعالأصحاحجزء"مشقلوت"هوإنرآ!ثيشرحفيورد)3(

."اقدوشيم1أيدبنابينالموجودالممَرانصفيا!زءهذا
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(!ثداللأقفسيا-لخلاا-الصدلة-الذى)لتل!ودا

قدالأجزاءفكلالجزء.كلقراءةيتمولانهالتهاإلىالفقرةهذهوتقرأا)1(.يعَيمهأ

.السلامعليهمو!مىتحديدوفقونهايتها!أبدايتهاحددفاها

ضحن()الأهدابا)2(ا"!ي!يماجزءقراءةيفرضونجعلهمالذيالسببما

(؟اسمع)قراءة

لبسفريضةأمور؟خمسةفيهالأنقائلأ:حبيبابريهوداالربب)أجاب(

)مينيم(الكفاروعلم،الفرائضوعبءمصر،منالخروجوذكر،الأهداب

عبء:هيأمورثلاثةعلىينطبقهذا+الأوثانعبادةفيوالتفكير،الإثمفيوالتفكير

وتذكرون(الأهداب)يقصدافزونها169301/عددفيعنهاجاءفقد،الفوائض

لهميصنعواأن3711(ة/51)العددفيعنهاجاءفقدوالأهدأب"،الربوصاياكل

العددفيجاءوقدمصرمنالخووجهوالثاكالأمر..011ثيابهمأذيالفيأهداباَ

علمذكرأينلكن011،.مصر.أرضمنأخرجكمالذيإلهكمالربأنا1514:11/

وراء11إنالعلماءقالفقد؟الأوثانعبادةفيوالتفكيرالإثمقيوالتفكيرالكفار

93)العددصيصيتجزءفيوردتالتي"قلوبكم 1/!oقالهماوهذاالكفرتعني

وردتالتي"أعينكموراء11وإن11إلهليسفلبهقيالجاهلاقال4/11:1!زامبرفي

افقال14/31:قضاةفيوردماإلمااستناداَالإثملى-التفكيرتعنيالجملةنفسفي

التي)زناة(11فاسقون"أنتموأن"،عيخيفيحسنتلأنهالمأخذإياهالأبيهشمشون

قضاةفيجاءماوهذاالأوثانعبادةفيالتفكيرتعنيالجملةنفسنهايةفيوردت

البجليموراءوزنوأرجعواإسرائيلبنىأنجدعونموتبعدوكالط8/3311:

إلهاَ".ببريتبعللهموجعلوا

فيئئاموحينتقوم"حينبذلكفتناظر،والنومالقيام،بالفعلينتأتىالجيلههذهلأنرأشييقول11(

اسمع.قراءة

قراءةنصانظر"!شلحاأيدينابينالموجردالمقرانصفيالجزءه!اويسمى،374-ا5/1العدد)2(

.أصههاث!اسمع
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الذ"لاألفصل

هـ(:)مشناالخاميم!التش!يع

ذكريتضحنلأنهالأهدأب(أي"اسمعقىاءةامنالئالث)القسمليلاَويُذكر

لم)ا"،الشيخوخةعكبدتْعندماعزريا:بنإليعزرالربيقالمصر.منالخروج

منالخروجذكريتضعنالذي"اسمعقراءةامنالثالثالقسمقراءةعلىيوافقوني

منخووجكيومتذكرالكي16:31/تثنيةفيجاءمازومابنفسرَحتىليلاَمصر،

"كلأ!ا،الأيامتعنيبانجها"حياتكأيام11فسرفقدحياتلأا".أيامكلمصرأرض

هذاتعني"حياتكأيام11أنالعلماء:جمهورقالبينما،اللياليفتعنياأحياتكأيام

أ2(.المسيحأيامفشعغي""كلاماأالعا

:)الجمالا(.الشرح

الثالث)القسممصرمنالخروجيُذكرللعلماء:قالزومابنان)برايصا!فيجماء

!أياماها71-8(23ْ/)إرميافيوردماإلىاستناداٌالمسيحأيامفي"(أسمعقراءةامغ

منإسرائيلبنىأصعدالذيالربهوحيبعديقولودنولا،الربيقولاتأثى،

أرضمنإسرائيلبيتبنسلؤأتىاصعدالذيالربهوحيبلمصر،أرض

له:فقالوا".ارضهمفيفيسكنونإليهاطردتهمالتيالأراضيجميعومنالشمال

هوالأمماستعبادليكنولكن،مكانتهمنم!رمنللخروجانتزاعاَذلكيعدلا

أبعدالذىاليومفيالثيخوخةعليهبدتولكنشيخاَبكنلماليعزرالربيأنرآشيشرحفيجاء()1

الفصلفيالواقعةهذهوجاءتمنه،بدلاَاليعزرالربيونصبواالدينيةالرثاسةعنجمليئيلالرب

.البابهذامنالراج

ظهرعلالمخلوقاتكلبينأبدىوسلاموفرحسعادةأايااليهودىالدينىالفكرفيالمسيحأيامتعني)2(

نأويرون،اسرائيلبنىمنالمنفيينوعودةالحالم31عبوديةمناليهودخلاصزمنوهي،الأرض

المخلعالذىالمسيحنز!لزمنالمسيحأياموتعني.العالمهذايخاالمحنكلسببهماوالنفيالحبودية

ع!ضرالحادىالأصحاحإشعياءسفرفيصفاتهجاءتوقدداودنسلمنالزمانآخرفيمجيئهيتوقعون

ايأصحاحنهايةفيجاءماالمسيحأياميحيزماوأشهرالسفر،منأخرىمواضعفيذلكتكرركما

والحملالذئب:فجاءالمخلوقاتبينالزمانهذايخأالمطلقالسلامحول)25(فقرةوالسئينالخامى

0.011طعامها.فالزابالحيةأما.كالبقرالتبنياكلوالأسدمعاَبرعيان
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ال!ثددإ(قغلل!يد-الحكلاء-الحملاة-الذكد)التل!ود

)تكوينفيوردمابذلكلث!بيه.المكانةفيلهتالياٌمصرمنوالخروجالاْساس

ليس..011إسرائيلاسمكيكونبليعقوببعدفيمااسمكيدعىالا11(:355/

ويليهالأساسهوإسرائلاسميصبحولكنلِعقوباسمنستأصلأنذلكمعنى

المكانة.فييعقوب

تتأملوالاوالقدي!ات.الأؤَليَّاتتذكرواالا4318:1/إشعياءفيأيضاًوورد

منالخروجابالقديمات"اوالمؤ!م!ودْالممالكاستعبادابالأوليات"1المقصودبها"

ا)1(اينبتالإَنجديدأأمرأصانعاهأنذا1ب:المقصودإنيوسفرأفووؤىم!ر،

ومأجوخ!)2(.جوش!حربهو

فييسيركانالذيالإنسانيشبهائه:نقولالأمربهذاشبيهاَمثلاً!ربناوإذا

أسدعليهفهجمالذئما،حادثةيحكى.فأخذمنه،ونجاذئبعلجهفهجمالطريق

فنسىمنهاونجاحيةعليهفهجحتالأسد،حادثةعنيحكىفأخذمنهونجا

الأخيرةفالمصائبإسرائيلفهكذا،الحيةحادثةيحكىواخذالسابقتإنالحادثتين

الأولم!.الم!ائبأنسئهم

لكلأباَأصبحالنهايةوقيلاَرأم)"(،أباَكانالبدايةففياأ)3(إبراهيموهو"أبرام

سيدةأصبحتالنهايةوفيامئهاسيدةكانتالبدايةفيسارةهيوسارأي.العالم

كلهءلمالعا

)1!)شعياء3،/91.

ترىكما،الأرضعلىستنشبالتيالعظبحةالحزوبآخرعلىللدلالةالتلمودفيالمصطلحهذاورد)2،

و!اجمجوجفيأتى،المخلصالمحيحنزولوقبلالزماذآخرلىذلكوسحكون،ا!وديةالعصدة

وعلجيشهوعلىعليهوسيمطروبالدمبالوباءوسبعاقبهالربغضبوششمَد(إسرائيل)شعب

الربسيخلصالنهايةوفىِوكبردشَا.ونارأعظيصةبَردَوحجارهجارفاَمطرأمعهالتيالكثيرةالثعوب

منهم.أحدأهناكيتركولااعدائهمأراضىمنويجمعهمالشعوبمن)لمرايلبنى

.1/27الأولآالأياأخبار31(

.آرامارق!فيمدينتهلرجالأباأيشرحهفيرآثهماقال(04
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41"لاللفحعلا

فقد!التوراةأوامر)منأمراًتعدىفقدأبرامأبراهاميدعمنكل:قفرابرروي

يهاَتعدىإليعزر:الربيقال".إبراهيماسمكيكونابلا17:5/تكوينفيورد

11.أبرامبعداسمكيدعىأفلا51(:/17)تكوينوردفقدأمراَ()وليس!

القدوسقالفقد؟كذلك)معدياَ(بسارأيسارةيدعومنيعدألاولكن

بلسارأياسمهاتدعولاامرأتكاسارأي151(:17/)تكوينلإبراهيمتبارك

.11سارةاسمها

مختلف،الأمر؟كذلك)متعدياَ(بيعقوبيعقوبيدعومنيعدألاولكن

حيسشا)2(الفقرةفياسرائيلاسممبحديجقوباسموكرر-عاد(f)6تكوينفيفهناك

لوسيالرببفعارضه."يعقوبيعقوبوقالالليلرؤىفيإلدهـائيلالثهافكلم1ورد:

الربهوأنت9:711/نحميافيوردماإلما(ستنادأزبيدابريو!صيالربيويقالاأبينبر

ا.اأبراماخترتالذيلإلها

اصطفائهعلىالربيسبحكانالأصحاحهذافينحمياالنبيإنله:فقال

.أبراهاماسمهجعلبأنلأبرام
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إفض!ث!لمط

:(أمشناأالأولالمَشريع

!حاناسمح"(،11قراءةفيهتفعالذيالقسم)فيالتوراةفييقراكان)مَنْ(

يقرألمن)ولمجوز(،الفرضالهشتفقدنؤىقدكانفإن"اسمعاقراءة1ميقات

يلقيأنله()ويجوز.الفواصلفياحتراماَ،ويردهاالتحيةيلقيأن(اسمعقراءة

الربيرأيهووهذاالففرة.متصففيخ!ثبيةالتحيةويرد)خوفاَ(خشيةالتحية

الفقرةمنئصففيالتحيةيلفيأن(اسمعيقرالمن)يجوزيهوداالرب!يقولبينماميئير،

احزاماَالتحيةيلقيانلهيجوزالفواصلوفياحزاماَ،التحيةويرد)خوفاَ(خشية

قراءةيسبقالذيالأولالدعاءبين:الفواصلهيوهذه،الجميععلىالتحبةويرد

الأولالقسمنهايةوبين،اسمعقراءةوبدايةالثانيالدعاءوبينالثافإ،والدعاءاسمع

وبين21(11/13-أتثنيةالثانيالقسموبداية4-9(6/)تثنيةاسمعقراءةمن

الئانيالقسمنهايةوببن4،أ37-/15)عددالثالثالقسموبدايةالثان!القسمنهاية

(.ويفينحق)دعاءوهواسمعقراءةيليالذيالدعاءوبدايهَ

ال!راءة1منالئالثالقسمبينيفصلألطالمرء(علىمجبالايهودا:الربمايقول

الأولالقسمتفدملماذاقرحا:بنيهوشعالرب!قاليليها.الذيوالدعاءاسمع"11

يقرلكي"؟سمعتمب"إذايبدأالذيالثانيإلقسمعلىاسمع"11بيبدأالذي

امرالثافيوالفسم11بالفرائضالتكليفذلكبعديقبلثماولاًبالربوبية)المرء(

فقط.بالنهارفالتكلبفالثالثالقسماماوبالليلبالنهارالتكليف
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!!ثد!اللىلْفلع!ي!-الحكنا-ةلحمد!ا-كاالذ)دلتل!ا

:(لجمالاا1!ا

اداءبنيةالمركايقوأأن)أيالفرائضفيضروريةالنيةأنالتشريعهذامنيفهم

القرأءةأجرلهيشتوإنج(الفرضلهيثبت)فلافقطيقرأأننوىإذااي(،الفرض

التوراةيقرامنوكذلك()2"عملهمن)كجزءالتوراةيفرأمَغْوكذلك)ا".التوراةفي

الأخطاء.تصحيجعأجلمن

إيهوداالربيرأيهووهذا،العبريةباللغة"اسمعقراءة1إتقوأ(علماؤنا:شرع

لغة.بأيتقرأالعلماء:جمهورقالحينعلىهناسي(

:يقولالنصانسندههناسي،3)يهوداالريبإليهيستندالذيالسندهوما

النصأنسندهمالعلماء؟سندهووماهي،كماتكونأي"الكلماتتلك"ولتكن

يقولالنص!انأيضأفيرى!ودا()الرد!أماتسمعها.لغةبأيا!"اسمع11يقولْ

أمافوك(ينطفه")مافمكمنيخرجماأذنيئاتُسمِعأنيطلبأنهأيأسمع"11

الهثبتفقديفرأمايسحعولمفىأمنبانالذيْشرعقولمثلفيعتقدونالعلماء

منويفصد"الكلماتتلئاولتكن11يقولالنصأنالعلماءيرىوكذلئاالفوض(،

نحالف.بترتياالكلماتتلكيقرأألاذلك

بزتيباسمعقراءةجوأزبعدمقالمَنْسندهوماضالعي()يهوداالربب)فقال(

"ولتكن3نكرةوليستمعرفةجاءتفقدالكلمات"11منذلكأستنبطوأ3مخالف

وأنهناسي()يهوداالربيلرأينحالفاَتفسيراَالعلماءفسرهافقدى"الكلماتتلك

نأألداعيفما،العبريةباللغةتفالأنهاظننتداذأ.لغةبأىبأكملهاتقرأالتوراة

التوراةإنويقولألعلماءعلىوليرد"أسضع"أوردلأنهولئكن"؟11علىالربينص

الربينصأنالدأعيلحما،لغةبأيئقالأنهاظننتوإذا،العبريةباللغةبأكملهاتقوأ

+.ااولتكن11اوردلأنه؟اأسمعأ11على

رآشي.شرحفيجاءماعلىالزجمةهذهفياعتصدت(1)

رآئي.شرحفيجاءماعلىالنرجمةهذهفياعتمددت2()
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اللالطالفصل

بزقيبالك!تتلكقراءةإيجوز(لأأيولتكن"11معنىأنعلماؤنا:لشرع

لية،تتطلبكلهاالفقرة)قراءة(أنمنهايفهمأنفيمكنقلبئا"على"أما،مخالف

4-6،7/تئنيهَمن"قلبك"على)حتىهضاحتىايتلئا"أويقولليعلمنافحاءه

الربيرأيهووهذانية،تتطلبفلافصاعداَهناومن(القراءةأقبلنيةتتطلب

إليعزر.

11صلبكعلالبومبهاأوصيكاناالتي11:تقولجملةفهناكعقيفا:الربيفمالْ

نقلاحنابربرراباوقال!الفراءة(.)قبلنيةتتطلبكلهاالفقرةانذلكمنفتتعلم

التطبيق.عندعقيفاالرب!براييؤخذ:يوحنان(لرياعن

مَنْ)برايتا(:فيجاءكماهكذاراباقالهقدسمبقالذيالتشريعإنقالمنوهناك

نوىداممايهوداالربيعننقلأآحاالربإوقال،ينويانلمجباااسحعقراءةايفرأ

عنبرحنابررابافقال،ثانيةمرةينويأنداعيفلامنهاالأولالقسمقراءةقبل

أبرايتا(فيوجاءيهودا،الربيعننقلهالذياَحاالرب!برأييؤخذ:يوحنانالربي

مخالف.بترتبباسمعقراءةيقرأالاالمرءْوعلى:أخرى

قراءته،قبلالنيةيتطلبالقسمهذاأنتعني"قلبكاعلى1زوطراةالرببيقول

نأالمرءعلىيجبياشميا:الربيماويقول.فقطالقراءةعليهف!جبفصاعداَهناومن

بالقلب.يتوخهال!عليهلمجبفصاعداَهناومنقلبنه""علىحتىاسمعقراءةيقرا

وردماإلىاستنادأالقراءةعليهيج!فصإعداَهنامن3بينهماالفرقهوما

قدهاولكنأسمع"11ءةقرامنالثاف!القسمفيأي1191/تثنيةبها""متكلمين

حتى:!رعفهكذااابهاوتكلم711(6/)تثنيةااسمعقىاءةمنالأولالقسميخاورد

فصاعداَهنامنة3والقرا(بالقلبالَوجهأوالنيةيجب66/تثنية"قلبكاعلى)1هنا

اسمعقراءةمنالثانيوالقسمالأولالقسمبينالفرقهووما.بالقلبالئوجهبدون

اشناداَالفراءةعندلالقلبالتوجهالمرءعلىلمجبهضاحتىالأولالقسمعنلبقول
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ثدا"(الأقفللعي!-ءالخط-فالصد!-كد)الذدالتل!و

فيوردفقدبها.0011،وتكلم...قلبكعلى...الكلماتهذهولتكن11فيهحاءماألم!

علهذهكلماتيافضعوأ1أيضأ:-91(1/118)تثنيةاسمعقراءةمنالثانيالقسم

وردماإن:يقولالذييسحتيالرب!رأينعسيرىفهو00011بهامتكلمين...قلوبكم

قراءةمنالئانيالقسمأنيعني"قلوبكمعلىهذهكلماتي"فضعوأ:11/18تثنيةفي

مواجههفياليسرىالذراععلىالتفلين)بوضعبالقلبالتوجهيتطلباسمع

(.القلب

قلبك(أعلىضىاسيعقراءة!رأأنالمرءعليجبياشيا:الربيعنمارقال!

بالقلب.التوجُّهعليهلمجبفصاعداَهناومن

المو!عهذامنعليهلمجبإنه(1الحكميختلف)حتىبينهماالاختلافهوما

(لأولالقسمولكنفلوبكم(.)علىوردماألمااستنادأبالقلبيتوجهأنفصاعداَ

هناحتىاسمعقىاءةيقرأانالمرءعلىلمجب:لشرعقدفهاإ.فلبلثP)فيهوردايضاَ

.قراءةبدونبالقلبيتوجهأنفصاعدأَهناومن،بالقلبيتوجهوأن(قلبك)على

ويتوجهيقرأأدأالمرءعليجب(؟الحكميختلف)حتىبينهماألاختلافهووما

وتكلم...قلبك)علىالقسمهذافيوردماإلىاستناداَفلبكُ()علىحتىلالقلب

متكلمين...قلوبكم)علىاسمعقراءةمنالثانيالقسمفيأيضاَوردولكنهبها.+.(،

بهاأوصيكأناالتيالكلمات11التوراةكلماتعنيتحدثالأولالقسملكن.(...حما

متكلمينأولادكموعلموها11الربقالففدالثانيالقسمفيأمافلبك"علىاليوم

إسرائيلياأسمع11يقرا:وهوبالقلبيتولجهأنالمرءعلىلمجبعلماؤنا:شرعبها".

ميئيرالربيبرأييؤخذ:رأباوقالميئير،الرد!رأيهووهذاواحد"،ربإلهناالرب

ئطولواحد"11قراءةفي-يطيلمنكل:سومخوسقالط)برايتا(فيوجاء.التطبيقعند

رأفقال".الدال!11حرففييطيلومن:يعقوببراَحارأفقال.وسنواتهأيامه

الحاء11،11نطقيحطفألاشريطة؟آشي
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الثانيالفصل

يجبلالهفقالجدأ،يطيلفرآهآبا(بر)حياالربيأماملمجلسيرمياالرببكان

والاتح!اهاتو(لسماءالأرضفيبوحدانيتهإقراركمقدارمنكئرتطيلأنعليك

"علىيقرأانالمرءعلىيجبيهودا:الرب!عنمرعوقبابرناتانرافقال.الأررمة

وقوفأ3ااقلبك"علىحتى()اسمع:قراءةيقرأانالمرءعلىانهئظنان.وقوفاَقلبئه"

يقف.أنعلبهيئبغيلأفصاعداَهناومن

الرب!نهجوقدوقوفاكلهاالففرةيقراانالمرءعلىينبغي:يوحنانالرياويقول

الشطبيقعند:يوحنانالرببعنحمنابربررابانقلفقديهودا،الربيحمجهنايوحنان

يهودا.الربيعننفلاَقالهالذيآحاالربإبراييؤخذ

اقراءة1هي0هذواحد"ربإلهناالربإسائيللِااسمع11انعلماؤنالثرع

يقريهوداالربينرلمإننا:حيالرافراففقال.هناسييهوداالرببرأيوفق"اسمع

وجههعلىيديههناسييهوداالرب!يضعكانعمدما:فحتىبرفقال)1(.الرببربوبية

يتمها.لااوويتمهايعودثمالرببربوبيةيقركان

يعودكانربما:برشمعونالرىيفولويثمها.يعوديكنلمقفرا:برقال

ويتمها،يعدلمإنهقالمنقول!حيحربي:برشمعونلرببقفرابرفقالويتمها،

تشريعاَيومكلتلاميذهالتكرار(طريقأعنيعلمكانهناسييهوداالربيلأن

ويقإن"إ.احق1ودعاء"الأهداب11قسممن)بدلاَمصرمنالخروجذكريتضمن

فيمصرمنالخروجيذكرلكيالتكرار؟فلماذاودتمها،يعودإنهقالا:منلكن

من:رافعننقلاًبرمرثاشموئيلوافبرإيلاالربيقال".اسمعأقراءة1مبفاث

ففال.الفرضادىفقدالنعاسوغلبهواحد،ربإلهناالربإلمرائيليااسمعتقال

11اسمعاقراءة1منالأولىالجملةلكاقرأوأناأغفورأيتنيإذا؟لعبدهنحمانراف

اسمع11قراءةموعدقبلتلاميذهيعلمكانهناصييهوداالري!إن:رآشيشرحفيجاء)1(

الدراسة.عنيتوقفلمم!قاتها

جاءولما11
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(،ثدلىالرتغدط!ي!-ع!لدا-ةالضد!-ك!اللأ)دلتل!وا

ماذارابا:بريوسفلرافيوسفراففقالقراء!ا.عنديقظاَأكونحتىوئخني

يوسف:رافقاليقظاَ.نفسهيجعلكانالأكلبفي:لهفقال؟أبوكيفعلكاذ

مستنكر،أمرفهولمجتلم،أنخشيةجنبهعلراقدوهو"اسمعقراءةاالمرءيقرألا

نائموهو"اسمعقراءةأيقرأ1منعلاللعنة:قالق!ليفيبنيهوشعالردبهووها

وهويصئنأنله)فحجوزالاَخرونويراهالذكرىالعضوينتصبانخشيةجنبهعلى

جمبهعلىمائلوهوحشىاسمعقراءةالمرءيفرأأنلمجرمولكنقليلأ.جنبهعلىنائم

الأمر"اسمع11ويقرأقليلاَجنبهعلىيفيلكانيوحناذالربيهوهاولكنا".قليلأ

سميناَ.كانيوحنانفالوبينحتلف

ألقىانهفبمااحتراماًقيلإذا3التحيةيرد!لاذا...:التحيةيلقيالفواصلفي

الجميععلىالسلامويرداحزاماَالتحيةْيلقيأنلكن،يردهأنفينبغيالسلامعليه

منتصففي()خوفاٌخشيةهـلردهاالنحيةيلفيأنأو،التشريعنهايةفيجاءكما

،يردهأنفينبغيالسلامعليهالقىأنهفبماخوفاَ،قيلإذا؟التحيةيردفلمَ،الفقرة

فيالتحيةيلقيالئشريع:فيجاءكماقالفقداحترأماَ،يردقاليهوداالربيلكن

ويرداحتراماَالتحيةيلقيالفواصلوفياحتراماً،التحيةويرد،خشيةالفقرةمنتصف

يلقىِالفواصلفي:يقالأن-يجبوكانالتضريعفينقصفهناك،الجميععلىالسلام

خشيةالفقرةمنتصففيالسلامويلقيويردها،القولإلىداعيولااحتراماَالتحية

يهودأ:الرب!ويقولميئير،الربيرأيهووهذاويردها،القولطإلىداعيولا)خوفاَ(

الفواصل،وفياحترماَ،الضحيةويردأخوفاَأخثسيهَالفقرةمنتصففيالتحيةيلقي

كالىمن)برايتا(:فيجاءوهكذاابخمج،علىالسلامويرداحتراما،التحيةيلقي

فيالسلامعليهفيلقيمنه،أكبرهومنأومعلمهعليهومر"اسمعاقراءة1يقرأ

السلاميلقي،الفقرةمنتصفولا،السلامويردقولإلىداعيولااحتراماَالفوأصلى

الزب!ويقولميئير،الرببرايوهذأ،السلامويردقولإلمماداعيولا)خوفأ(خشية

شرحه.فيرآشيقالهماوهذا،الرببريوييةيقروهووالخشوعالنواضعيظهرلافهو(11
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الثالطالفصل

الفواصل،وقياحتراما،التحيةويردخوفاالتحيةيلقيالففرةمنتصففييهودا:

فييعئَموكانحياالرب!اَحيفسأل.الجميععلالسلامويرداحزاماَ،التحيةيلقي

التحية؟يلقيلكيالدَرْج)؟(أوالتسابيحقراءةعنيتوقفهل:حياالرب!مدرسة

وهوالمرءوبتوقفالتوراةمنفهي"اسمع11قراءةعنهذايقالأنالأَؤلىقالوا

منَوضعوهيالتسابيحيقراوهويتوقفانمنهيُطلبإلاالتحيةليرديقرؤها

هذا.فيشيءولايتوقف:لهفقال3أفضليججلهافيهاالمعجزاتذكرأنامالعلماء

يئوقفأنعليهلمجبالتحمابيح)2(،قراءةيئمأنالمرءعلىيجبالتيالأيامفيرابا:قال

الأيامهذهغ!لرفيأما،الفقرةممتصففييتوقفولاالفمَراث،ب!االتحيةويلقي

الففرة.منتصففيحتىيتوقفأنلهفيحل

ولمالأيامهذهكيرفي،بابلفيوابيناإلىذهبشبابررافهوفهاله،يحللا

سألرابينا.نظرلىمهماَيكنلمشبابرفرافهضامخثلفالأمر،التحيةليلقييتوقف

يئذوفالذي)3(الصائمحكمماْآمي:الربيمدرسةفييحلَّموكانآميالربيأشيان

هذافيوليسيئذوق:لهفقاله3توابلأوملحاَيحتاجهللمعرفةالشراباوالطعام

شيء.

2(

(r

.أستير.سفر

.1-13118المزمورمنالمزاميرهىال!سابيح،السنةفييوماَع!ضروذوهي

ارتبطولذلك،والعنتوالفتاءالمثقةاللغةفيويعني"ول"وللألماتعنيت1يسصىالعبريةفيالصيام

ال!ثريعةعلماءفرضوتد.اسرائبلببنيتحلالتيوالنوا!لطبالمصائباليهوديةال!ثريعةفيالصيام

السماء،رحمهَعببهمتتنزلكيبهمتحلنازلةكلعندالثعبعلىالصوم)الوفريم(الهودية

المقدسفيانواكد!ذا،المحدنيةالنفختبا3ويهئفوا!يتضرعوايصلواأدأئلكالصومايامفيواعتادوا

معظمهويدور؟الصيامأحكامالمضنافيالصومبابويتناولالمعدنيةالخفختولا3بابواقيهتفردأ

فرضوهاالتيالصياماياماليهودعلما!يجعلوأللمطر.طلبأالعا!ةعلىيفرضالذيالصيامحولا

يومفجعلواوقباعدة،متفرقةوجعلوها،الصيامتحملالماسيستطيعحثى،متتابعةالمصائبعند

لهم.الربيشجيبأدأالىوهكذاالتاليا،سبوعمنالافةنثمالخميسثمالصيامبدابةالاثنبن

وفي.المساءوخىالفجربزوغمنذوالرابالطحامعنيمتنعراأنصيامهمفيإساثيلبحوواكاد

النساء.يجامعوااوالنعاليتعلواأويتطيبرااويغئسلواأويعصلواانعلحهممجرمأالصياأيامبعض
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لم(ثد!الذدفسبما-الخثاء-الصلاقى-الذك!)التل!هد

الطعامدعاءيقولأنعليهسبلاالطبيخيتذوقمن)برايتا(:فيجاءوهكذا

؟المسموحالمقدارهوماشيء.هذافيولش!()الطبيخيتذوقوالصائم،ئذوقهقبل

)1(.اللجربعحتىيتذوقود!:آلصيوالربيآميالوبييقول

بحئابهجعلهفكأنهيصليأنقبلصاحبهعلىالصلاميلقيمَنْكل:رافقال

إشعياءياوردماإلىاسقنادأ)؟(القرابينعليهيقربونكانواالذيا!لرتفعالمكان

تقرأأنكيفيفلايُحْسب".ماذ!لأنهنسمةأنفهفيالذيالإنسانعنْاكفواأ23؟2/

تحنيأنها:تفسيرها()فيشموئيلوقال!6فىول"المرئفعلمكانا11ولكن6ولفى"اماذا1

ششترافعارض؟الرباحزامعلىتكريمهمفتق!الشخصهذاتظنماذأ)3(

بابإلمايبكِّرمنآبا:الرببوفسرهااحتراماَ،ويردهاالتحيةيلقيالفواصلفيقائلأ:

كلريرا:الربيعننقلاَيوناالربيقالا،التحيةافيلقيالطريقفيشخصوقاللهالمعبد

له:قال3مرتفعأقلتلهفقالمرتفعاَ،بنىفكانهيصليأنقبلحوائجهيقفيىمن

يسحقرافعننقلاَقالحيثأبينبرإيديالرافعنأمامحرماَ،ليسإنهقيللقد

فيوردماإلىأستنادأيصليأنقبلحوائجهيقفيىأنالإثسانعلىيحرم:براشيان

إيديرأفوقالا+اخطواتهطريقفيويطأيسلكقدَّامهالبر8513:11/مزأمير

ذلكبعداالطريقإلممايخرجثميصليمنكلةأشيانبريسحقرافعننقلاَبرأبين

الر85/1311مزاميرفيوردماإلىاستناداَحوائجهلهيقضيتباركالقدوسفإن

11.خطواتهطريقفيويطا،يسلكقدامه

حلماَيرىأندودنأيامسسجةيباتامرئككفدرا:الربيعننقلاَيونارأفقال

فلالر"يتعهدهلاشمبعانايبيت91:231/أمثالفيوردماإلممااسئنادأَسي!أيدُعى

الريابرآحارافلهفقال.سبعةبمعنئل!دطتفراولكنشبعانبمعخىل!دداتقرا

*والتلمود.المشناعصرفيللسحوائلمكيال(1،

.2/244ملوكالمثالاسبيلعل،للأوثانالقرابينعليهاتقربكانااليالمرتفعاتهىِ(،2

.(لمقدسللكتابالعربيةالزجمةفيجاءكمااستفهامكأداةالحرفيبمعناهافسرهاأنهاي)3(
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الثافي(لفحل

كلاممننفسهيشبعمنكل:يوحنانالرب!عننقلاَحباالربيقالهكذاابا:برحيا

2:"91/أمثالفيوردماإلىاستناداَسيحخبرياتيهفلاويبيث()الشريعةالتوراة

لثر".يتعهدهلاشبعانايبيت1

التطبيق"يؤخذعند:يوحنانالرببعننقلاَاباهوالريىقال:...الفوا!لهيهذه

القسمفيكلمةآخر)وهيإلهكم"11بعدالمرءيتوقفلا:يقولالذييهوداالربببراي

الرب!عننقلاَأباهوالرب!قال.ويقينحق)دعاء(وقبل(اسمعقراءةمنالثالث

الرب"امما:91/51إرميافيوردماسندهذلك؟فييهوداالربيسثدهومايوحنان

الربيعننقلأ)باهوالربيققال3يكررهالاأماحق1كلمةوجمررا)أ".هوافحقالإله

فلسطينمنجاءالذيهذا.""حىَكلمةيبهررلاراباقال.احق"1كلمةيكرريوحنان

حق.حمقكلمةعليهحقَتلفدى؟لهفقال،مرتينيكرررابافسمعهراباإِلمما

عندماءيهودابرلشموئيلرافقالهالذيالتشريعأعظمما:يوسفرافقال

يقرؤونلافلسطينفيليلإًاسمعقراءةيقرؤونعندما؟قالفقد(فلسطين)منجاء

الأولىالجملةي)1"لهموفلإسرائيلبنيأكلما:فيقولونكاملا23("الأهداب11قسم

11.حقإلهكمالرب"اناالأخيرةالجملةإلىمنهايقفزونثممنه(

المرءعللمجبلا:رافعننقلأكهنارافقالقد..وهاأ!ضلهماأبىّلهفقال!

11لهماقل1إنفيلفإذا.يتمهأنفعليهبدأهص!ذا"،الأهداباقسم1قراءةيبداأن

بني"كلُّمإنراف:عننقلاَبريسحقشموئيلرافقالفها،البدايةليست

فييعضفدونإنهمبانجا:راففقال.المدايةهيلهم""قلوأن،البدايةليست"إسرائيل

قالاهداباَ"لهميصنعوا"أنإلىوصلواإذاحئىالبدايةليست"لهمقلاأنفلسطين

نتمها.انبدلافلسطينفيالقراءةبدأناإنومابدأنافدها؟أبى

اسمعقراءةآخرفيالتيإلهكمالربكلمةبينيفصلأنبنبغيلاولذلئا،مئصلةهناجاءتأخباأي(1)

حق.لكلحةويبدأيليهاوالذي

نهارية.فريضةولكنليليةفريضةليعتلأنها)2(

W
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ثد!"(يدهتفللعي!-ءلخلاا-لصداةا-الذى)التل!ود

قراءةمنالثالثالقسم)قراءةالمرءيبدألارأف:عننقلاَكهنارافقالافقد

نأفيجبألهكم"الربانا11قالإذا:رافبرحياقال.يتمهبدأهوإذاليلاَ(اسمع

ويجبحق،يقولأنعليهيجبفلا"إلهكمالربأنااايقللمفإذاحق،بعدهايقول

منأخرجثنامنياإلهناياربيانشكرك:يقولبأنمصرمنالخروجيذكرأنعليه

البحرفيوبطولاتمعجزاثلناوصنعتالحبوديةبيتامنوفديت!نامصرأرض

لك"1(.وأنشدنا

فقرةعلىالسرائيل"يااسحع11فقرةتقدمتلماذاقرحا:بنيهوشحالرياقال

ألطالمنطقيمن:يقول!يوحايبنشمعونالرببان)برايتا!فيجاء!...سمعتموإذا11

داذا11وفقرةللتعلم11اسمعفقرة"سمعتمواذا11الفقرةغلىاأاسمع11فقرةتتفدم

)2(.للتعليمسمعتم

فالأولى"الربوكفم11فقرةعلى"سمعتمافإذا1فقرةتئقدم(انالمنطقي)ومن

عنتتكلمالثانيةوالفقرةهـلصلي،اسمعقراءةويقراالتفلين"11يضعكيفليتعلم

بصنع.كبف

علوقصها11بهاوردفقد؟االصنعلكيفيةوليستللتعلُّمااسمعا11فقرةهل

0)3(المزوؤا(ي)1واكتبها"11(،أالتفلينأيااواربط!ا11اولادك.

1خروجيبداالذيإسرائيلببنيالبحرعبورأثناءدموسعىفالهالذيالنشيد()1 1 1/ oمئلكامن1ة

ا.اربيا.الألهةجما

31ْلبينهسيعلعهافكيفأولأبتعلملمف!ذا:شرحهفيرآشيويمَول21،

نصتفري!ضةالشرعيةالناحيةمنوتعني،البابقائماللغويةالناحيةمنامزوزا"1كلمةوتعني)3(

9)تثنبةالوراةعليها /:)lفقراتهووالمقصود"أبوابكوعلبيتكابوابقوائمعلىاوأكتبهاا

-11/13)تثنيةأخرىوفقرة-64/)تئنيةالفقرةتلكوتكتب،الفقرةتلكعلىالسابقةالتوحيد

العلوى)الئلثالبيابابعلىوتثبتحافظةفيوتوضع،متخصصكاتبهـلكتبها4رقعلى2(1

هىالمزوزافكمابهولمبلها.المزوزاعلىلدهلضعأنوالخروجالدخولعندالحهودىعلوبحب(،!ه

صنحها.نفسهاكيعة

http://www.al-maktabeh.com



الثالبالفصل

بهاوردفقد؟االصنعلكيفيةوليمبمتللتعليم"سمعتم"فإذافقرةوهل

تتقدمأنالمنطقيمن:قالولكنهالمزوزا(،ي)1واكتبها"11التفلين(،ي)1واربطها"11

وكيفيةوالتعليمالتعلمتخضمنالأولىلأن"سمحتمادا11الفقرةعلى"اسمع11فقرة

لأناالربْأوكفم11ففرةعلى"سمعتماذا11فقرةتتقدمأنالمنطقيومن،العمل

كيفيةإلاتخضمنفلا"الربوكفَم11فقرةاما،العملوكيفيةالتعليمتتضمنالأولى

11واحد11فقرةقال:فقدقرحاحموشعبنالرد!قالهمماهذاننشنبطفقط؟العمل

أولاَالوببربوبيةيقرلكيالأولمماهيواحد(ربإلهناالربإسرائيليا)أسمع

علىعلامةواربطها11بتنتهيلأنهاآخروسبببالفراثضالتكليفيقبلذلكُوبعد

011...عينيكبينعصائمبولتكنيدك

يفعلوكيف،ويصليالتفلإنويضعاسصعقراءةويقرايديهيرفعرافكان

اسم()85أذرعأربعةطوله،مغارةفي،لميتقبراَ)2(يحفرمن:نشرعأ31)ا"هكذا

وضعومنالصلاةومن11اسمعقراءةمنيعفىسم()75أشبارسبعةوعرضه

قراءةميقاتحانواذا.التوراةعليهاتنصالتيالفرائضكلومنالنفلين"،

وبصلي.اسمعقراءةويقرأالتفلينويضعيديهويغسليصعد"اسمع11

.11الزمهاااايةال!فاوفي2أيعفىااقالاالبدايةففي،التشريعصفبفيتناقضفهنا

عنيتكلمالتشريعبدايةوفي)3(اثنينعنيثكلمالتشريعنهايةففي،تناقضيوجدالا

شخمواحد.

راف،ْقالهمايناقضفهذاذلك؟بعداسمع"11يقراثمأولاَالتفلينيضعلماذا

أولاَالرببربوبيةيقرأنيجبأنهيعتقدالذيقرحابنيهوشعالربيراييرىفراف

)"(.والفرائضالتكليفيقبلذلكوبعد

ال!تفلين.وضعقبل"اسمع11يقرأأي!1)

رآثي.عننقلثاهوالشر-غبالعبرية1161311وردت)2(

عمله.وششكمليحودثمويصئناسمع!يقرأالتفلبنويفعصاحبههمنهماكليزكاثنينكانافإذا)3(

والفرائض.التكليفقبولهوالتفلينفرضع()4
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("ثداالردفسيد-ءلحكاا-الصدلة-ك!الط)لتل!دا

بربوبيةإقرارالأنهااسمع"11فقرةتتقدم:قالقرحابنيهوشعالربيإنيعَال!

فقرةتتقدموأنوالفرائ!ىإ،التكليفقجولنهاt)"سمعتموإذأ11فقرةعلى(الرب

فهل(،الفرائضعملكيقجةتتضمنالأنها"الربوكلم11فقرةعلى"سمعتمواذا11

قرحا؟بنيهوشعالربيرأينفسيرىمنهناكوهل3منهالتشريعهذاصمعت

يديهويرفعولبكررافاماميقفكانالأحيانمنكثيرفي:برآشيحيارافقالفقد

ويقراويعودالتفلينيضعثمفصولعدةئعفمناثمالنوراة،فيالقراءةدعاءويدعههـ)

!ا!ا"إسع"،قراءةميقاتيحينأنقبلذططفعلإنه:قلتوإذا"،اسمع11قراءة

بانهالقولهذامننستنبطبرآصي؟حيارافشهادةعنف!اذأ،كذلكالأمركان

دعاءنقولانعلينايخبغيانهل!علمنافجاءالمشنا،قراءةقبلدعاءنقولأدنينبغيلا

أيضاَ.المشناقرأءةقبل

أرسلهالذيالشخصتاخربسببكانرافإلىينسبالذيالنناقضهل

الشفلين"11يضعولا"اسمع11قراءةيقرأمنكلعولا:قال!التفلين".)1(11لهليحضر

كأنه:يوحنانالرببعننقلاَآبابرحياالرببقال.نفسهعلىزورشهادةيشهدفكأنه

)3(.سكيببدونذبيحةقربأو)2(،ئَفْدمةبلالمحرَقةقزَب

)1(

)2(

!3(

29

عليهتضيعأنرافخثى11اسمع11قراءةميقاتحانالنمخموعندماهذاتاخرلقد:رآشيوقال

التفلين.وضعالشخصذلكوصلوعندمافقرأها

منتقربوالضأنالبفرحالةوفيالطيور،مناوالضأنأوالبقرمنتقربالتيالقرأببنمنالمحرقة

الشريعة.أوامرمنأمرفعلعدمعنللتكفيرأي!ايقربولبههتطوبر،قربانوالمحرقةاللكرر،

11المرمساف11قرابينومعظم،الدائمتاميد"اقربانهمئلى،الجماعيةالقرابنمنكبيراَجزءأالمحرقةوتمثل

،نحرقحيثالمذبحعلىوتُرفعالهيكلداخلتذبحأي،المقدساتمنالمحرقةوتقبر"الإضافي

تقدمةمعهايقدمانهمحرقةيقزبمنعلالترراةفرضتوقد.المذبحاسفلمنهاالمتبقيالدبمويُسالُ

.286/عددفيجاءكما.الرضىزيتمنالهينبربعملتوتدقيقمنأيفةعثْرعنعبارة

ذببحةوبعدالمحرقةبحدالمذبحعلبح!كبالذي)ببن(المخنمرالعنبعصبرهرالسكبب:

وربعللكبئ!الهينوثلماللنورالهيننصفتكونوسكائبهن284111/عددفيجاءوقد،السلامة

خمر".منللخروفالهين
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الثافيالفصل

يُخليانفجليهتاماَإقراراَالرببربوبيةيقرأنيُريدمن:يوحنانالود!شال

هوفهذا،ويصلي"اسع"فراءةويقرأ11التفلينويضعيديهويغسل)السبيلين(

!مكِل:يوحضانالربيعننقلأآبابرحياالربيقالتاجما.إقرارأالرببربوبيةالإقرار

ترفعه،ويصلياسمع"11قراءة"ويقرأالتهفلينويضحيديهويغسل)سبيلجه()1(يُخلي

"أغسل:266/مزاميرفيوردماإلمااستاداَقرباناَعلجهوقربمذبحاَبنىكأنهالمقرا

رب".يابمذجكقظوفالنقاوةفيياي

جسمدهكلإغمرغطسكأنه،ترفعهالمقران)1المعلم)مار(يعتقدالاراباةفقال

ياانظررابينا:لهفقاليدي(3)أغسليردول!!النقاوةفي)اغسلوردفقدالماء(في

لكيماء"يجدلمامن1:وقالفلسطينمنجاءالذيلل!ثريعةالدارسهذا)مار(

فلمقالحسناَ!لهفقال.شجرةبجأعأوبحجراوبالزابيديهفليمسحيديهيغسل

كلبذلكفتشمل11النقاوةفييدفيَ"أكسلوردولكنأالنقاوةفيبالماء"أغسليرد

ينقى.لفيء

ميقاثلمجإ،عندماالماءعنيبحمشامنعلىاللعنة:يقولحسدارافها

نأعليه!قمحدد(ميقاتهاالأنااسسعا11قراءةعنقيلتالأقوالاهذه0،الصلا

الاعليهلكن.الأمامإلىأ2(فرسخمسافة3إلام.الصلاةأجلمنالماءعنلمجحثا

-إلىيرجعأنلهلمجوزأنهذلكمنونستنبطمبل)3(،مسافةصتالخلفإلىيعود

مل.منأقلالخلف

البراز.رفتحةالولقخحه(1)

(Y)كيلواربعةوحواليذراع508هاي،أميالأربعةحواليوهىالمسافاتلقياسوحدة:الفرسخ

ونصغي.مزات

تقربيأ.ونصفمزاَكيلوحواليأيمزأ،أ470"حوالىوهوالمسافاتلقياسوحدة:الممِل31(
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الأثدل"(تفسي!-الدعاء-الحطرقى-كرالذ)دالنل!و

ب(:)مشناالثانيالتشريع

قالل!الفرض(ادىققديمَرأ()ماأذنيهث!معولم"اسمع11قراءةيقرأ)مَن(

)فيالحروفيضبطول!!اسمعقواءةقرأ)مَنْ)الفرض(.يؤذلميويها:الربي

(.)الفرضيؤدلميهودا:الربيويقول(،)الفرضأدى:يوسيالربييقول(،القراءة

اسمع()قراءةقرا)مَنْ()الفركأ(،يؤدلمنحالفب!ترتيبا!مع()قراءةيقرأ)مَنْ(

فيه.أخظأالذيالموضعإلممايرجعواخطا

)الجمارط!:الشرع

يأ"اسمع(1ورد:حيث،64/تثنيهْفيوردماسنده)1(،يوسيالرب!سندهوما

لغةأيتعنياسمع"11أنا!ولالمشرعاعتقدوقدشفتادُ،تنطقهماأذنكأسْمِع

)تروموت(بابلاشرعناوقدتفحميران،لهااسمعان:يوسيالرىويقولتمممعها

ذ(د)الزوما()3(بعزليقوملايسمعولايتكلمالذيالأصماْد!)2(،الكهنةانصبة

يسمع،ولايتكلمالذيالأصما:قالالذيالمثرعهومَنْ.الفرضلهثب!ظففدعزلها

إنه:حسدارافقالط3البدايةمننرلكيفعلأنينبغيولا،الفرضيؤدفلم،فعلاذا

أذنيه،يسمعولماااسمع11قر(ءةيقرأمَنْشرعنا:فقد.ذلكقالالذييوسيالريا

،الفرضيؤدلم:يوسيالربقالبينمايهودا،الرببهذاقالوقدالفوض،لهثبتفقد

فريضةوهىاسمع"11قراءةعلىإلاالفرضيؤدلم:يوسيالربييقللم!الاَدنهحتى

يفالالذيالدعاءيَسْمعلملأنهالفرضيؤدفلم)التروماإ،أما،التور(ةعليهانصت

نإقيلولما.الدعاءعلىالأمرنعلقفلا،الشريعةعلماءوضعمنوالدعاء،عزلهاعند

قراءةعنذلكقال!وأنهيهوداالربييكونفقدذنك؟قالطالذيهو(يوميمالربي

-الفرضيؤدفلم،أذنيهيسمعولم"اسمع11قرأمن:قولهفيإلبهأسحخدالذي،الى

.اصفحةفي2هاشىراجع)الزوما(معنىشرحفي)2،

أال!!وما(.عزلعديقالالذيالدعاءيمعلاانهدْلكفيالسببأنرآشيشرحفيجاء)3،
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الثافيالفحدلْ

ولعرف،بدايةَذلكيفعلأنعليهيجبولا،الفرضيؤدلمهكذاقرأهامَنْ"اسمع11

:شرعوهمماذلك

(الفرض)يؤدفلمبالفعلقاممناييمْرإ(:فاأذنيهيسمعولم)اسمعيقرأمهن

يوسيالرب!قوةبمدىبخبروكلكييقرأ()مَنْوقالوا:أينبغي(،فلاالبدايةمناما

!وداالربيأنأويقرا.مااذنيهيُسمعولااسمع"11المرءيقراانليبغيلاقالالذي

فيوردلكنه؟يوسيالربيإلمانسبهااساسايوعلى.اعكرضأدىأنه"بداية)يرى(

وإذايفوله!ماأذنهلسمعاندون)أيبقلبهالطعامدعاءإنسانيدعولا)برايتا(؟

.الفرضأدىفقد)بقلبه(دعا

الربيأنام.يهوداالربيولايولصيالربيالقائلليس؟التشريعهذاقائلهومَنْ

يفعلأنينبغيلا:قاليوسيالرب!أنأم،الفرضأدىقديكونبدايةَ:قاليهودا

يفعلأنينبغيلايقلوأ،الفرضيؤدفلمفعلمن:يقللميهوداالرب!لكندلك؟

قال:فقدبزىبنشمعونربببريهوداالربيهوذلكقالمنلكن،بدايةذلك

بدايةَ.الزومابعزليقوملايسمحولايتكلمالذيالأصم

الربيأنانم:يوسيالربيولايهوداالزبيالقائلليس؟التشريحهذاقائلهومن

منإلىبالثسبة!قاليوسيالرببأنام،ينبغيلاوبدايةيؤ؟،فلمفعلمَنْ:قاليهودا

الأمر،فيصعوبةيرجدولا،أدى!قد:يفللميهوداالربيولكن.يفعلألاعليهفعل

بنإليعزرالربيعننقلاَيهوداالرب!قاللشرعنا:ففد،معلمهرأيهوإليهنسبفما

فيوردماالىاسئناداَيفرأ()ماأذنهيُسالعانيجب"اسمع11قراءةيقرأمَنْ!)عزريا،

قاللقدميئيرالربيلهففالواحد".ربإلهناالربإصائيليااسمع11ة6114/نئنية

فهذه"،قلبكعلىاالبومبهاأو!يكاناالتيالكلماتهذهولتكن6:6/فيبعدها

نإفلتإذافحتىالمعنىهذاإلىتوصلتقدأنكوبما)1(،القلبفكرهيالكلمات

قإ.فييقولهاانيمكنهأي(1)
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ثدل،(الةتفسيا-الخثاء-4ال!لا-)الخك!التل!ود

الربيبينخلافنفطةلهذه،ذلكُفيصعوبةفلا،معلمهرأينفسيعتقديهودأالربي

يهودا.والربيميئير

الأصمباستثناء:أستير،شر()الدرجلقراءةصالحينالجميعيعدشرعوا:وقد

:قالالذيالمشرعهومَنْالصغير.بصلاحيةجهوداالربيوقالوالصغير،والمجنون

أَسمعيقرأمن:شُرعفقد،يوسيالربيإنهمنا:رافقال!يؤد؟فلمالأصمافَعلإذا

يولصي:الربيوقاليهوداالرببهذ!قال،الفرضأدىفقديقرا()مااذنهيُسمعولم

.الفرضيؤدلم

يكرنفقد3!يفعلألاينبغيفعلمَنْقال:الذييوسيالربيماانهقيللِمَ

فعلفدأنهوب!ا،يفعلالاينبغيالبدايةفمنذ.ذلكقالالذيهويهوداالرب!

والصغير،والمجنونالأصمبينتشريعهمفيساوواانهمتظنأنينبغيلافحسناَ.

وكذلك)الفرض(يؤديافلمبالعملقاماإذاوالصغيرالمجنونأنبماوتفول

فهل،منطقيوذاكمنطقيفهذاالفرض(.1يؤدفلمبالعملقامإذاالأصم

الصشير،بصلاحيةالشثريعنهايةفيقالقدفهايهوداالرب!إلمطتنسبهاانبمقدورك

يهوداللردبكلهالتشريعيكونقدأويهودا،للرد!ليستانها)يتضح(وبالتقيي

الجميعيعدهكذا:يكونأنوينبغيالتشريعفيئقصوهناكبصيغمبنوقاله

وفيوالصغير،والمجنونالأصمباستثناءأستيرسفر)الدرج(لقراءةصالحين

سنبلغالذيالصغيرلكنالتحليم،سبنيبلغلمالذيوالصغيرانجرى:صياغة

يقوليهودافالريىيهودا،الرب!)راي(اقوالهذه.الفورعلىصالحاَفيعدالتعلم

يؤد!لمبالعملفاممنيقولفهويهوداالربيالىنسبتهولماال!غير..بصلاحية

بزىبنشمعونالرب!بريهودأالريىإلىيُشسبلكنه،بدايةَبالعمليقومألاوينبغي

بدايةَ.)التروما(بعزليقوميسمعولايئكلمالذيالأصم:قالفقد
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الثاللاالفصل

الربيأنأم،يوسيالربيولايهوداالربيالقائلليسالتثريع؟هذاقائلهومن

ناأم،بالعمليقومأنلِنبغيلاوبدايةيؤدلمبالعملقاممنقالا(الذي)مويهودا

لأنهيهوداالرب!اإلىنُححبولكنيؤد،لمبالعملقا!منقال(الذي)هويولصيالربب

إنسانيدعولاالدرج(:1بابفيشرعناهمابخصوصلكن،البدايةمنذحتىقال

الت!ئريع؟هذاقائلهوفمنالفرضأدىفقدبقلبه()دعاص!ذا،بقلبهالطعامدعاء

بدايةَ،ذلكأحلقديهوداالربيكانفماذايوسيْ،الرييولايهوداالرب!الفائلليس

حموداالربيإلماينسمساالتشرلِعفهذا،بالفعلقاممنحرمقديوسيالربيكانلماذا

أقوالهوقالهفماالأمر،هذايخا)تناقص(صعوبةولا.البدايةفيأحلوإنحتى

يقرا)مَنْ(عزريا:بنإليعزرالرييعننقلاَقاليهوداالرببأنرُوِىِفقد،معلمه

يااسحح6:411/تثنيةفيجاءماإلىاستناداَيقرأ(أمااذنهيُسمعأنيجب)اسمع(

أناالتيالكلمات0هذولتكن66:11/بعدهاقاللقدمشِير:الريىلهفقالا،اإسائيل

توصلتقدأنكوبما،القلبفكرهيالكلماتفهذه11قلبكغلىاليومبهاأوصيك

صعوبة،فلا،معلمهرأينفسيعتقديهوداالرببإنقلتإذافحنىالمعنىهذاإلى

ميئير.وللربييهوداللرب!الرأيانفهذان

نقلهالذييهوداالربيبرأييؤخذالتطبيقعندشيلا:رافعنحسداألرد!قال

11يهوداالرب!براي"يؤخذويفول،ينصانيجبوكانعزريا،بينإليعزرالرب!عن

فجاء،بدايةأحلإنه؟لقلتَ،ففطيهوداالربيبرأييؤخذالتطبيقعند:قالإنلأنه

:قالذادعزريا،بنإليعزرالر!!عننقلهالذييهوداالربيبرأييؤخذلضاليقول

يؤخذانيجب:لقلتَعزريابنإليعزرالربيعننقلهالذييهوداالربيبراييؤخذ

يهودا.الرب!برأييؤخذالحالةهذهفيلنا:ليقولفجاء)1(تعديلدونبرأيه

الفرضادىانهوقاليقرامااذنهيسمعأنمجباسمعقراءةقرامنالدأيةمنذاحلقديهودافالربي(1)

..عليهالذجما
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لم(ثد!ا!تفسي!-الدعاء-الصد!4-)الذكاالتل!هد

سائرفيأمااسمع"11ة3قراحولالعلماءبينالخلافلِوسف:رافقال

ماإلأاسئخاداَعلِه(الذيأالفرضيؤدلمبانهالعلماءاجمعفقد)الأدعبة()1(الفرائض

يدعولاأوقالواإ:ف!ارضوهإلصرائيل".ياواسمع"أنصت27:9/تثنيةفيورد

هكذاقيلإذالكن)الفرض(،أدىمقدبقلبهدعاذادبقلبهالطعامدعاءالإنسان

إلى:اسئناداَاسمع"11قراءةحولالعلماءبينألخلافإن:يوسفرافعننقِل

وماالفرضأدىألهالعلماءأجمعفقدالفرائضسائرفيلكن"إسرائيليااسمع11

كلامواسمعأنصتالمقصود11إسرائيلىياواسمعأنصااا27:9/تمنيةفيورد

.التوراة

يؤخذياشيا:عنطافيالريىقالا(:اسمعقراءة)الحروفيضبطولمقرأ)مَن(

هوماياشياعنطافيالرياوقال.للتسهيل(يوسيوالرد!يهودا)الربيكليهمابراي

ما..011.العفيم!الرحمالهاوية:تشبعلاثلاثة15(:35/امئال1فيجاءماتفسير

يدخلالرحمانكما:لكيفولانيريدكانإذاإلاوالرحمالهاويةبينالعلاقة

)قلالأَوْلى)3(معيارطبقناوإذاونحرِجتُدخِل)القبر،الهاويةكذلكويُخرج)2(

)الوليد(-بجلبةيخرجفإنهصصَمافي)المني(يُدخلالرحمانبماوقلتاةفاحومربم

)1(

(T)

(r)

iA

رأشي.حم!يخاهذاجاء

الرلبد.ويخرجالمنيئبدخل

استباطفيتستخدمالتي،الأساسيةالمعابيرمنمعياروهو،والصعبالسهلأيفاحومر()تل

لددمهمأحدهما،امرينبينيقاردأبسيطمنطقيمعيارالأساسفيوهوالئوراة،منالأحكام

الشرلعةأباحتإذاانهعلىالمعياربهذافيستدلالنيسير،منندراَيمتملبسيطوالأخر،فيهالشريعة

أمرفيالشريعةثشددتماداذا،البسيطالأمرفيالتيسيرهذاي!سريأنفالأحرىمهم،أمرفيتيسرِاَ

إرميافيجاءماأمثلقومنالمقرا،فيموجودالمعياروهذا.المهمالأمرفيثددأنفالأحرىب!يط،

و(لتلمودالمنشاعلماءاسحعملوقد311الخميلتابقفكيف،فأتحبوكالمشاةمحجريتَإن511؟12/

يتماس!نتاجكلبهويُقصدالأَوْلى"11أو"الحكم11اسملثيوعه،،عل!يهوأطلقواكثيراَ،المحيارهذا

المنطق.طريقصإليهال!وصل
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الثافيالفصل

ب!ياحمنهيخرجهمأنببكاءالموتى(1يُدخلالذْيبالقبرحرياَفليمس،وصياح

ءانتبرراةفييردلم!الموتىاحياءإنيقول!منعلىردهذأوفي،وضجيج

جاءالذيالكلامكلأننعنيواكتبها"11كلمةان:راباأماماولشحياشرع!الربب

واربطها)مثلالأوامرحتىالمزوزا،11االتفلإنا11فييكتبأنيجبالفقرةفي

)صحيفةعنقال!فقديهودا،الربيهوذلكقالالذيالمشرعان:لهفقالواكتبها(.

فب.استندوقدالأوامر،تكتبولااللعناتفيهاويكتبالجان!ط)1(:السوطا(

11العددفيوردماإلىالسوطا()صحيفة /23: oاللعناتهذهالكاهنويكتب،"

11وأكئبها6:911/تثنيةفيوردماإلىوالمزوزا(التفلين)كتابهليهنايستندولكنه

إلىالسوطا!صحيفةإلى)بالنسبةيهوداإلرب!ويستندالأوامر.حتىبذلكفتتضمن

ولذلكالأوامر؟لاااللعناتا11؟وردففد"ويكئب11الفعلبعدوردالذيالمفعول

لأوامر.ايكتبأنينبغيلا

عنوردمماوالمزوزا(ْ)التفليننكتبانيجبانناونتعلم:تقولأنويمكنك

اللعناتكتابةعلىنمهناكقدأنهوبما"،الكاهنويكتب11ااالسوطا11صحيفئى

الربقال!فقدالأوامر،نستبعدانينبغيولاهضاكذلكلي!فالأمرالأوامر،دودن

فيها(.)التيالأوامرحتىأيواكتبها"":اسمح11فقرةفي

اللعنة)ماءاخنارعليهايجرىأنويربدسلوكها،لازوجهايئ!كالنيالمراةهي(:)الجانحةال!وطا)1(

بالشخعالخلوةمنزوجتهحذرقدبكونأنالزوجعليجبوبدأيةلا.أمزنتهللِتأكدالمر(

حدوثعلدليللالكنالخلوةوترععلىشهردوهناكالثمخمى،بهذااخلتفإذا،فيهيثكالذي

أنكرثن!ذا.اورشليمإلىال!ئريعةدارسيصاثينبصحبهالزوجيأخذهاالحالةهذهففي،الزنى

.رقعلىصحيفةولكتبرن(،الغيرة)تقدمةقرباناَيدهاعلىولضعونالكه!نةبهايأتاالزنىحدوث

وجههكلويححرونالهيكلفيالموجودالحرضمنبماءيأترنه،الزنى)نكارعلىالمراةأصرتف!ذا

التيالكتابةةدحىحتىالماءهذافيالصحيفةيضونثمالهيكلأرضعلالموجودالزابمنقلبلاَ

العدداسرطا"1فقرةفيالمدكورةاللعناتالكاهنعليهاويقرا.للمرأةالماءهذاوشُقىعلبها،

!لو)ذاالماء،ب!اثيروتمرت5/7.2()عددفخذهاولترهلبطنهاتَورم11زنتقدكانتفإذا27؟5/

زوجها.بيتالىونرجعطهارتهاعلدليلاَذلكيكونفخلهايزهلاوبطهاتورم

M
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"(ثد!الأدفللعي!-الخثاءْ-الصدة-)الذىالتلعود

يأ"أولادكموعتموها11/91:12تثنيةفيوردماراباأمامعوفدياراففسر

رابافردببعض!ا،المتصلهَالكلماتبينفراغاَوتتركتامأ،لعليمكيكوناْنلمجب

عشمبَا،قلوبكمبكل،قلبكبكل،قلوبكموعلى،قلبكعلىالمثالطسبيلعلى:وراءه

...حقلكلا

حروفها،ويضبطا،انسمعأ11فراءةيقرأمنكلحنينا:الرب!برحماالربيقال

شتتاعندما6841:1/مزاميرفيحاءماإلااستناداَبرداَ،جهنم)الرب(لهيجعل

د!)2(،6ددتقرأأنوينبغيد!)1ا(65ودصلحون"فيأْثلَجَثْفيهاملوكاالقدير

فإنملوكا"وهي11تليهاالتيوالكلمةالقدير"11كلحةبينباعدتَإذاب!نى

برداَ.تصبحسوفوالجحيمالظلمةبمعنىا+ا!لاياولدمرادفةوهياصلموناا1

فيا"اوديةكلمةبعداالعوداشجرةأكلمةوردتلماذاحثشِا:برحماالربيقال

لقد"االربغرسعهاعودكشجراثثهرعلىكجناتممتدةأكأوديةا:24I/عدد

شجركذلكالطهارةإلىالفجاسهمنالمرءترفعالأوديةانكما:لك.يقولأنأ!اد

.البراءةإلىالإدانةمنالإنسانيرفع(لعود

والربيآميالربيكان:الفرضيؤدلممخالفبترتيباسحح،)قراءهيقرأمن

سأذهبالأثناءهذهفي:لهمافقالإليعزرالرب!لزواجاأ)3("حوباعريشةينصباناَسي

ولما،أرجععندمالكماوأقوله،الدينيالمعهدالمدراش""بيتفيتفسيراَوأسمع

وأخطأ،(اسمح)قراءةقرأمن:ويقوليوحنانالرببأماميشرعمشرعاَذهب-وجد

اسمع!أقسام)منقسممنتصففيكانفإذأ،عندهأخطأالذيالموضعيعرفولا

بالباء-مسبوقدا)73منمصدروهي(1)

.لباءبامسبرقمالايا3منمصدر(2)

تدخلفعندماوبالالي،بالمراةالرجلخلوةإلىوترمز(الزوجيةبيتإلىللعُرستقامالتيالحوباترمز)3(

تحتالعروسدخولهوعند،متزوجةوتعدالزوجولأيةإلىبذلئاتنتقلالعريشةفوتجلسالمرأة

آخرالمامكاذمنالحريشةشكلويختلفالعُرس،دعاءاحاتاذ"1بركةالحاضرونيرددالعريشة

البيت.شكلتأخذالأماكنكلفيولكنها
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الثافيالفحدلْ

يعلملاولكنالئاليالقسميبدأأنويجماقسماَقرأأنهيعلمكانوإذا،بدايتىإلمايعود

هليعلم)ولاواكتبها"11عنداخطاإذا.الأولالقسمولقرأيعودأنفعليههو،ما

الكلمةللكأو69/تثني!الأولألقسمنهايهفيوردتالتيالكلمةتلكعندأخطأ

يعودأنفعليه(اسمعقراءةإمن1125/تثنيةالثانيالقسمخهايةفيوردتالضي

.الأولالقسمنهايةفيوردتالتيواكتبها"11منويفرأ

إلممايصللممنعلىإلاهذاالمشرعونيفلل!:الم!ثرعلهذايوحنانالرل!فمُال

ولكنْ،الثانيالقسممنالأخيرةالجملةوهي1/1،21تئنيةااايامكاتكثرالكى1

عندئذ.لبسيوجدفلاايامك"تكثر"لكيقراءةفيبداإذا

أجلمنهنا()إلىجئنااننالو:لهفقالاسضعه،مالهماونقلإليعزرالرببفجاء

هذا.فيكفيناالقولهذانسمعأن

ج(:)مشفاالنالنالتاثثريع

الشجرةأعلى(عملهميزاولونأوهم(اسمع)قراءةالحرفاصحابيقرأ

الأولم!الليلةفيالعريسيعفى،الصلاةعندعملهلهميحللاماوهوالجدار،واعلى

يكنلمإذا"،السبتمنالخروج11الأحدليلةوحشى(اسمع)فراءةمناللدخول(

اسمعقرأءةقراأنه،تزوجعندماجمليئيلالرباف!أنح!ثوقد.(العروس)وطأقد

يعفىالعريسأنمعلمناياعلمتنالقد:تلاميذهلهفقالاللدخول(،الأولىالليلةيخا

الرلببربوبيةالإقرارعنوأتوقف.لكمأستمعلن:لهمفقال(،اسمع)قراءةمن

.واحدةلساعةولوحتى

)الجماوا(:الشرع

واعلالشجرةأعلىوهماسمعيقرؤونالحرفاصحابانالحلماءشرع

فعليهمالشجرسالرأما،التينوشجرةالزشِودأشجرةأعلىوهمويصلونالجدار،
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كثدالم(تفسبل-ال!ن!اء-الصلاة-)ادطكلألتل!ود

غ!لرهاأوتينشعجرةأعلىبقفكانفسواءالبيتصاحبوأماويصلوا.ينزلواأن

ابنة(بنمريالراففعارضخالياَ-ليسبالهلأنويصئنينزل!أنفعليهالشجر،من

يعملونوهم(اسمع)لَراءةالحرفأصحابيقرأشرعنا:القد1قائلاَ)ا"راباشموئيل

يعارضونبذلكفهم،بالقلبالتوجهيفرضلمهنامنالجداروأعلىالشجرةأعلى

اسمع11ورد:ماإلىاستناداَبالقلبيتوجهأنعليهمحباسمعقراءةيقرأامن1قيلما

يفولأنهفبماإلسرائيل"ياواسحعانصتاا:239/تثنيةفييقولوبعدهااا)!درائيليا

له:فقالوتصصت"تثصتأفعندماهناالأمرفكذلك"انصت"الموضعهذافي

ويقرؤونالعملعنويتوقفون:شثترافقالهكذاله،فقال!،قولك"يسمع

(.اسمح)قراءة

عملهم(الحرف)أصحابيدمليقولود:هليلأتباعانبرايتاقيجاءوقد

الفسمعنأقيلاولاَقيلفما،القولين)بينتعارضلا(.اسمع)قراءةويقرؤون

عنفهو!هليل)أتباعقولأمابالقلبالتوجهيتطلبالذي(اسمع)قراءةمنالأول

(.بالقلبالتوخهيتطلب)ولاالثانيالقسم

اسحعقراءةالبيتلصاحببعمليقومونالذينالفَعَلةيقراعلماؤنا:شرع

قبلالذيالدعاءويقولونخبزهبمويأكلونبعدها،والتيقبل!االتيالأدعيةويقولون

)3(،المصلينيؤمونلالكنعسرهَ)2(11الشمونة11هـلصملون،لجىهالذيوالدعاءشأولى

فيالزواجعقودبابفيوردكماغرباءسباهاوقد،شموئ!لابةراحيلبابنيدعىالمواضعبعضفي!1)

باترابابافيجاءكماايسور"11واسمهتهودذلكوبعدمنهفحملمساأحدهمووطأها23،صفحةوجه

ابيه-باسميدعىلالذلئاسفاحأأمهبهحملتقدمريراتأنإلىونظراَ،941صفحةوجه

عثرثمانيةمنتخكولىلأخهااليهوديةفيالصلاةعلىتطلقعثرث!انيةوترجمتها(عسرة)الشمونة(2)

دعاء-

العمل.عنز(ئداَتوقفأذلكفيلأنا)3(
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الثافيالفصل

راففقاكالقَصْر)3(،صلاةي!لي)برايتا(فييردألمبالدعاء)ا".اكفهميرفعونولا

ققالالسحر،صلاةعنيهوشعوالربيجمئنالرب!قالهمافهذاتناقضلا:ششت

!ي!لييهوشعالربيوقاليوم،كلدعاءعثرثمانيةيصليأنالمرءعلى:جمليئيلالرب!

نأفيجب(التشريع)بهذاالفعلةخضوالماذاأيضاَوقال(أدعية)سبعةالقصرصلاه

حالةوهماهذا،فيتناقضولاحالتينب!ميَّزجمليئيلالربيلكن،الجميعيشمل

يعودوأأنلمجب)فهؤلاءيتناولونهاوجبةِإلىبالإضافةأجرٍنظيريعلمونالذينالفعلة

الذينالفعلةوحاله(،أدعيةسبعةفصرصلاةيصلونولذلكالعملإلىبسرعة

دعاء(.عشرثمانيةكاملةصلاةيصلونالذلكفقطوجبةتناولنظيريعملون

)قرأءةيقرؤون،البيتلصاحبعملاَيؤدونالذينالفعلةأنبرايثا:فيوجاء

)-،الطعامتناوليسبقالذيالدعاء!قولونولاخبزهد!ويأكلونويصلون!اسمع

كاملاَينبفيكماالأولالدعاء)يقولون(كيف؟دعاءين.تناولهبعدويدعون

أورشليم.تبنىبأنالدعاءويئضمن"الأرض11بدعاءببدأالثانيوالدعاء

اجرنظيرعملاَيؤدونمنعلىتنطب!هلالأقوالط؟هذهتنطبقحالأيعلى

صاحبيتناول!الذينْالعمالأمفقط،وجبةنظيرعملاَيؤدونمنأم3وجبةوتناول!

ينجغي3كماكاملاَالدعاءيقولوا.أنفعليهممعهمالطعامالببت

642:11/عددمنجملثلاثعنعبارةوهو11كوهنيمبركت11دعاءهوبالدعاءا!فرفع(1) -1 Y

وي!حكعليكوجههالربيرفع.ويرحمكعليكبوجههالربيفيىء.ويحرسكالربيباركك

والموسافالسحر!لاةفيوذلك،!فهم!افعينوهمللشعبالدعاءهذاالكهنةويدعو11:سلاماَ

سلاماَ".امنحنا11رهوالأخيرالدعاءوقبل11نشكرك11بعدالدعاءهذاويقال(،الإضافة1

وامنحناودعاء11عسرةالشمونة11منالأخيرةوالثلاثةالأولىالثلاثة!أدعيةسبعةعنعبارةوهي)2!

الوسطى.عشرالأحدالأدعيةاختصاروهوطرقكلنعرفالفهم

.التوراةعليهتنصلملأنه)3!

3؟2
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لم(ثد!الذقفللعي!-الحن!اء-الصداقى-)يدذكلالتل!ود

11بيتكيخأتجلسناحيناأن:عل!ؤناشرع...:اسمعقرأءةمنالعويسيُعفى

فيتمحضيوحين11".الفرائضمنفريضهَيؤدّيمَنْأسمعأقراءة1منيستثنىأنتعني

منيعفىقالوا:هناومنأا(،اسمعقراءةالعريسْعنيُستثنىأنتعني"الطريق

بئيب.يدخلمنعلىوثحباسحع"اقىاءة1ننببكريَدْخل

:قالالنصأنبمابابا:رافقال0؟التورأنصمنالتش!ريعهذانستنبطكيف

الإلزاممنالعكسجملىايل!ا+"611الفعلحريةتعنيالطريقأنوبما"،أطريق1

منيقراهالاهلا."]111Rflنافلةاسمعفقراءةأيضاَ،هناتعنيهمافهذأ،والفرض

فيلجاءالربيقصدهماهذاوإنكذلكالأمركانلانحتىفرض؟لأداءيذهب

منه:يفهم11؟مَصحيِكأعند1الضمير:إضافةوراءمنقصدفماذاا2االمشيأعند1النص

منه.يعفيكالفري!ةوادأءشيءبفعليلزمكالذيهوأوضعكي)1مشيكان

فحتىيغفى(أن)فيجبببكريدخلمنوقالواحدهدوا-فلماذاكذلكلأمراكانوإذا

بثيبيدهخلومنالبالمشغوليكونببكريدخلمنفهل92"،بثيبيدخلمن

أقراءةمنفيعفىالفكرانشغالبسببالإعفاءكانوإذا؟!البالمشغول!يكونلأ

.الغرفمنعليهاويخشىالبحرفيالتيبسفينتهفكرهينشغلمن(اسمع

جمليهيجب:رافعنئقلاَقالقدزبلابرأباالربيفإنمنطقيذلك)نقلتلماذا

قيلفقد)التفلين(وضعباستثناءالتوراةعليهانصثالتيالفرائضبكليلئزمان

فهناك"عليك(أزينتكعصابتكالف1:+4/217حزقيالفيزينةإنهْ)التفلين(عن

بسببفالانشغالهناأما،نافلةبسببالانشغال،سفينتهعلىيخشىمنحالهفي

فريضة.

الترجمة.من6ْ"صوبلاية،95صفىجاءلماحرفيتكرارالثريعنههايةوحتىالفقرةهدهمن1()

)النكاح(.بفريضةالقيامهوالإعفاءسببكان)ذأ)2!
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الثافيالفحعل

د(:مشفا)الرأبعالقشربع

لهفقال،زوجتهلوفاةالأولىالليلةلاجمليئيل(بنشمعون)ربانياغئسل

لستلهم:فقال،يغتسلأنعليهيحرمالنائحأنمعلمناياعلمتنالقدالتلاميذ:

الحس.مرهففأناالبشر،كسائر

ياعلمتنالقد(لئلاميذ؟لهفقالفيه(لعزاءتلقى،عبدهاطافي"1ماتعندما

العبيد،كسائرعبا-.يطافيليس:لهمفقال.فيهمالعزأءنتلقىلاالعبيدأنمعلمنا

)كاشير(.صالحاَلفدكان

قالفليقرأ.(الدخولهالأولماالليلةفي(اسمع)قراءةيقرأأنالعريسأرادإذأ

يدركه.الصيتَيتمنىمنكلما:جمليئيلبنشمعونربان

ة(دالجما)الفمرحا

،لم!ام(أنيعتقدجمليئيلى،بن)شمعون(الربانيجعلالذيالسببهوما

كمثاحة"وأجعلها:1"،8/عاموسفيوردفقدالعلماء؟وضعمناا)ا"الليلأحزن1

.ْالحسمرهفطإلىبالنمبةحكماَالعلماءيصدرولم.يوهـمراَ"واَخرهاالوحيد

العزاء(التلقيصفأ"2"نقفألا9علماؤناشرعلقدعبدهُ...تطافيماتعندما

الوفاةلحظةمنذقريبوفاةعلىالثديدالحزنوهوواحديوممدتهاللبلحزنانرآشيلثرعفىجاء1()

كممائرمثلهاالحلماءوضحمنالنهارمعالوفاةتلِىالتيالليلةانجميئيلالربانويعتقد،الدفنوخى

من"الليلاحزن1هلحول99(صظهر)زفاحيمالذبائحبابفيالعلماءاختلفوقدالحدادأيام

علىالايريلاااللبلااحزن1أن)التوسافوت!الإضافاقيفيوجاءالعلماء3وضعمنأ1،التوراة

كاددااذاالعلماء،وضحهفقدأ-لدادفيالاكتسالإلىبالت!بَلكنالعثمور،ركاة)خراجأيالعشور

إخراجأحكاميعنىذلدُفإنالتوراةمن"الليل"حمزل!أحكامأن:لكقيلف!لأ،كذلكالأمر

العشور.

مئقاللةصفوففيالنالححوليعْفونكانواالمحيتدفنمنالعودةعندأنه/رآشيشرحفيجاء)2(

.أدثخاصعرةعنالصفيقلولا،ويعزونه
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لم(الذحدرتفلع!ال!-الخلاء-الصداة-الذكل)ألتل!ود

اتعزية1نقلولاا)1(اهأفيليمبركتالنائحيندعاء11لهمندعوولاوالجواريالعبيدفي

ا)2(.اهافيليم"تنحوميالنائحين

رآهموعخدماليعزوه،تلاميذهفدخلإليعزر،الرببجاريةماتتأنحدث

فدخل،وراءهفدخلواصغيرأ،بيتاَأنفيلون"11فدخلخلفهفصعدوا،العِفيةإلى!عد

والانا(بالتلميح)تفهموناظنكمكنتلهمفقالط،وراءهفدخلوااطرقلين"1قاعة

!فاَفقفال!ينبغيفلالكم،ذلكألئرعفلم(،بالضريححتىتفهمونلافأنتم

11هأفيليم"بركثالناشحنندعاء11لهمندعوولا،والجواريالعبيدفيالعزاء(التلقي

ل!نسانيفالمثلماإلاوفاخهم()عندتفلفلا"،أفيليمتنحومياالنهائحينتعزيةولا

موت!)عندللإنسانيقالفهكذانقضك،الربفليكمل:حمارهأوثورهماتإذا

الرييقال!والجواريللعبيدتأبينبقاملا:أخرى)برايتا!فيوجاء.حاريمَهأوعبده

له:فقالوا،كدهمنيكلوأميناَطيباَرجلاَكان:عليهبقولونصاصر،كانإذا:يوسي

لل!الحيناإراحتكأعظمفىا،كذلكلأمراكانإذا

تدعىولا(ويعقوبد!سحق)براهيم)ثلاثةإلاآباءيدعرو،لاعلماؤناةشرع

هوالسب:قيلإذا؟السببما(وليئةوراحيل،،ففةور-)لص!وة،أربعسوىأمهات

منأمْراوب!،منبدايةوهل،أبنائهياسمألأبمالحىبدأمتىنعرفلاأننا

الهاا:ةصلايتخللدعاءهو6)وللددهـا6؟63أ"+7المعسهاهلاخاعدوتا1فيوردكمائحينالنادعاء(1)

المتوفى،روحالربيقليبأنويدعوالدعاء.بهذااللهإلى.)المرتل!الحزانيوجهفيها"رحماتكله

الربمنويطبونالجنازةفيالمشاركونويدعوعدن،جنةفيتسزيحولمجعلهاأبديةحياةويمنحها

علىيقالدعاءإنهرآشيويقوله،الأحياء!مرةفييجعلهاوانالأبدالىكنفةتح!شاالربيظلهاان

ولصه،الزواجعقودبابمن8صفيوردتوقدالمتوقلأهلا،خرونيمَدمهاالتيولىا19الوجة

.ال!ائحين"مراسيمباركيواسيكم،الرحماتذو11

صهيوننائحيسائرضينالربليواسيكم:11اتموفىلاْهلالجنازةفيالمثاركونيقولهدعاءوهو)2(

6لمعطهلاخايهدوتعن!لآ11ذلكلعدحزناَتروارلاوأورشليم nlT177.أوللالهـأ6لأد
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الثافيالفحملط

الأبنأءباسيمدعونمتىنرفلاأيضاًفالأمهاتكذلكالأمركانإذاشمحون؟

كبيرةدرجةعلكانواهؤلاءانهوالسبباوان؟ليئةمنأمراحيلمنبدايةهل

والجوارىِالعبيديُدَعىلا:اخرى)برايتا(فيجاءفقدكذلكليس؟الأهميةمن

فلانة،والأمفلانبالأبيُدعوابلةجملئييلالرب!ويقول،فلانةالأمأوفلانبالأب

الأهمية.علىدلالةاللقبهذاوأنالتشريعبدايةفيجاءيناقفماماوهو

فيأُبارككاهكذا41(:63/مزاميرأفيوردماتفسيرماإليعزر:الرب!قال

وباسمك"،اسمعاقراءة1تعئي"حياتيفيأباركك11ف11"،يديارفحباسمكحياتي

)مزاميرفيالنصعنهيقولهكذا،أالمرء(فعلفإذا،الصلاة"تعنييديأرفع

سيحظىبلفحسبهذاوليسنفمحي"تشبعودسمشحممناكماا63ا/5(:

وبشفتي511ْ(:63/أمزاميرفيوردماإلىاستنادأالاَتيوالعالم،العالمهذا،لالعالمَبن

11..فمييسبحكالابتهاج

بريالدنكمنمشيئةلتكلن:يقولصلاتهمنينتهيانبعدإليعزرالربيكان

فيالتلاميذتكثروأننصيبامن!الألفةوالسلاموالأخوةالمحبةتجعلبأنإلهنايا

تهديناوأننصيبنا،عدنجنهْوتجعلوعدتنا،ماونرىخاتمتناتصلحوانربوعنا،

اشمئايظهرانآملينصباحكلفنبكرالخبر،وغريزةالصالحبالصاحبعالمك)في

1(.)(ونرضىحاجتناتقضيوان

ياربيالدنكمنمشيئهْلتكن:يقولصلاتهينهيئأنبعديوحنانالربيوكان

وأن،بفوتكوتثغطى،رحمتكتلبمسوانآثامناإلىتتطلحوأنخِزْيناإلىتنظرأنإلهنا

.والمغفرةالخيروجهكعلىيحلوأن،بعطفكتتأزروانبإحسانكتندئر

إلهناياربيالدنكمنمشيئةلتكن:صلاتهينهيأنبعديقولطزيراالرببوكان

آبائنا.مننخزىولانخجلولانخطع.ألا

.تجصرفالزبهة(1)
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("ثلالزاتفسها-لطملاا-ْةلصد!ا-الذى)لتليودا

ناإلهناياربيالدنئامنمشسةلتكن:يصليأنبعديقولحياالربوكان

عيوننا.تغشىوألاقابنابحزلنوألامهنتناشريعتكتكولط

حياةحمبناأدنإلهناياربيالدنكمنمشيئةلتكن:صلاتهبحديقولرافوكان

حياةلأبداننا،قوةفيهاحياة،رغدةحسياة،بركةحياةخير،حياة،سلامحياةمدبدة

فيهاخبحياةومجد،غنىحياة،نخجلولافيهانخزىلاحياة،الإثمنخشىفيها

قلبنا.حوائجفيهابالخيرتقفصحياةالسماء،ونخشىالشريعهَ

ياربياالدنكمنمشيئةلتكن:صلاتهبعديقؤلهناسيأ)يهوداالرب!وكان

ومنالشريرالإنسانمنالمئجبراثومنالمتجبرينمنتنقذناأنآبائناوإلهإلهنا

الشيطانومنالسوء،الجارومنالسسوءصديقومنالشر،غريزةومن،الأذى

علىلا)1(،أمعهدذاكانسواءقاسِحقصاحبومنقاسٍحكمومن،المؤذي

.)2(بقابلهمنكلبضربالحكمتنفذكانتالشرظةأنمنالرغم

يعمانإلهناياربيالدنكمنمشيئةلتكن:صلاتهبعديقول!سفرارافوكان

منسواءبشريعتكالمشتغلينوالئلاميذالممفلى)"(.ؤالعائلةالعليا)3(العائلةالسلام

بهاهؤلاءشتغلأنمشيئتكولتكنلذائهابهايشئغللامناملذاتها،بهايشتغل

لذاتها.

إلهناياربيالدنكمنمشيئةلتكن:صلاتهبعديقولألكسندريالرب!وكان

عيوئنا.تعشىوالاقلبنا،يحزنوألاظلامها،فينقفوألانجورهإ،فينففتجحلنابان

الربيوأن،صلاتهفيهمنهوناالرببيقولهكانماهذاإنالبعضويقول!

نريداننالديكومعروفواضحالعالمينربيا:صلاتهبعديقولكانالكسندري

.اليهوديغيرهوالمخثونوكيى،اليهوديعنكنايةوهونحترنأي(بريتبن)عهدذو(1)

لدعائه.يستحبلمالرباناي.رآشيشرحفيجاءكاأنطونينوسالملكمنبأمر)2(

رآشي.شرحفيجاءكما،الملائكةجهميقصد)3(

رألثي.شرحفيجا-كما،الشريعةعلماءبهميقصد4()
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الثاليمللفصل

دأخلنا؟فيالموجودةالشر()1()غريزةهوذلكدونيحولوماتريد،مانفعلان

نعملفنعودايديهمبينمنتنقذناأنلدنكمنمثحيئةفلحكنلنا.الممالكواستعباد

سليم.بقلبصثيئتكاحكام

أخلق(إأذأستحق"!نلمتخلقنيانقبل،الهييا:صلاتهبعديقولاراباوكان

هكذاكونانوالأولىحيئواناترابفأنا،أخلقلمفكأننيخلقتنيانبعدوالآن

يالدنئهمنمشيئةلتكنوخجلاَ،خزياَيفيضوعاءمثلاْمامكهأنذا.أموتحين

()2()الؤاسعةبرحمتكفامحهاخطيئةارتكبتوإذاأخرىمرةالخطيئةفيأقعألاإلهي

11رأف11يقولهكانالذيبالذنبايإقرارهووهذا،الخبيئةوالأمراضبالآلاملا

)3(.الغفرانيومفيزوطيهمنونا

وصنالشرمنلسانيإلهيياصن:يقولصلاتهينهيعندمارابينابرماروكان

كلفيكالترابنفحيوتجعللاعني،كلولمُخرس.بالغشالتكلممنشفتي

ومنالشيطانمنواحمني،نفسيفتتبعهوبفرائضكبشريعتكقلبيوافتحشىء)"(،

منوكل،العالمفيحدوثهمتوقعسوءكلومن،الشريرةالمراةومنالشرغريزة

ياقلبيوفكرفميأقوالعنولترضَ.قصدهوخيُّبمشورتهأبدلشراَبييقصد

ولمحفصي.صخرقييارب

كانلقدالحالمينربيا:صلاتهبعدوقالصائموهوجالسأششترافوكان

ويفربالخطيئةيرتكبالإنسانفكانقائماَالمقدسبيتكانعندماأمامكجلياً

للمعنى.نقلاَولكنحرفيةترجمةليست!)1

.الكثيرة:الحرفيةالزجمة)؟(

يهواأنوقبلالظلاأبحلعندماالغفرانيومتصلى،صلاةاسمهوفعلهعلىوالندمبالذنبالإقرار)3(

.اليومهذافيالمئراباوالطحاموبتناولواصيامهم

قالفلقديفىلاالذيالزابشلخالدةنفسهالربيجعلانهوالمقصودأنالإضافاتفيجاء)4(

11.ا،رضترابثلنسلكويكن11الرب
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الذثد!"(قفسير-الحكاء-أدصد!4-)دلذكرالدل!ود

وفد!ائماَألج!أناوالآن،لهيُغفروكانوالدمالشحمإلامنهيقزبولاقرباناَ،

فقدتهالذيودمىشحمييكونأنلدنكمنمشيئةلتكنودمىشححينقص

عني.ولزْضَالمذبحعلىلكقربانبمثابة

والذبح،الإنساننهايةالموت:أيوبسفريختمعندمايقوليوحنانالرببوكان

التوراةفيوكدهأبالشريعة(بالتوراةلربىلمنفطوبىفانِ،والكل،البهيمة!اية

وعنه،طيبةبسمعةالعال!منوخرج،طيبةبسمعةونشأ،خالقهوأبهج)الضريعة!ا،

منخيرالمماتويومالطيبالدهنمنخير"الصحيت1(7/)الجامعةسليمانقال

.االولادةيوم

تعرفأننفسكوبكلقلبكبكلصمم:يقولانمعتاداَميئيرراببوكان

تحفظ،عينيكوأمامقلبكفيشريعتيواحفظشريعتيعلىتوأظبوالىطريقي

فيمعكأكنوذنبإثمكلمننفسكوفدَّسوطهَّرخطا،كلمنفمكخشيتي

.مكانكل

نحلوق،(بالشريعةيعمل)منإنايقولوأ:اذا)1("يفنهافيعلماؤناواعتاد

استيقظ،الحقلفيعحله-يزاولوهو،المدينةفيعملياراول!أيضأ،مخلوقوصاحبي

لستأيضأفأناعمليفيخبيراَليسانهوكما،لعملهمبكراَيسيقظوهولعمليمبكرأ

خرابوبعديبنا،بتلالاَنمكا!اويعرف،القديمةالعصورفيفلطينجنوبونرلمدينةاسميفنه()1

الطائفةوزعامةالشريعةلدراسةمركزاَوجعلها،نهمفرأزكافيبنيرحنانمنهااتخذم07سنةالهبكل

فىدينيَامكانمهاترسختوقدالكبير(،الديني)المجمعالشهد!ينإليها!نقل،أو!شلمخراببعد

مهمة،تشريعاتعدةالدينييففمعهدأي(يفنه)كرمفيووضع.الثابجمليثيلالربالأرئاسةاثخاء

بينالخلافحسموفيهاهمينيم(،)بركتالكفارعلوالدعا-،عسرةالحممونةصلاةبينها:من

،)المثا(كتابلتهحريرالأساسوضعيفنهوفي،هليلمدرسةلصالحهليلومدرسةشهـايمدرسة

.م135بركوخباتمردبحدأ!تهازالتوقدالإسناد،()عدايرتبابمعظمرُتبوفيها
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الثال!ألفصل

)فيسواءفكلانا!منهأكثر()ثوابأجرعلىأحصلإننيتقولوقد،عملهفيخبيرا

السماء.صوببقلبهيتوجهانشريطةالأجر(

فيجاء)الرب!بخشيةحكيماًيكونال!دوماالمرء()على!يقولأنأيآواعتاد

مع)يكثره(السلاميفئيانوعليه"الغضبيصرفاللينالجواب11(,510)أمثال

العلافيمحبوباَيكونلكيالسوقفيالغرساحتىإنسانكلومعاقاربهومعإخوانه

يوحنانربانعنوقالؤا!الخنقعنهويرضى(الأرض)علىاسفلومحموداَ)السماء(

السوف)ا".قيالغريبحتىقطالسلاماحدعليهيلقلمإنهزكافيابن

يقراوألاالصالحةوالأعمالالتوبة()الشريعةالحكمةغايةيقولا:أنراباواعتاد

ماإلممااستناداًوعددأحكمةمئهأكبرهوومنومعلمهوأمهأباهأولمجتقر!ويعيدالمرء

ا)2(اعامليهالكلجيدوعقل،الربمخافةالحكمةراس11/151:11مزاميرفيورد

منفكل،لذاحمابهايعمل!لنأيلدارسيها،وليسلعامليهاالنصفيوردفقد

لمجلَق.الالهالأفضلمنلذاتهايفعلهالا

الآتيالعالمفيفليس،العالمهذامثلالآق!العالمليس:يفولأنرافواعتاد

لكن،تنافسولاكراهيةولاغ!يرةولاشراءولابيغولاتكائرولاشرابولاطعام

الرب)الشخينا(نورمنوينهلونرؤوسهمتعلووتيجانهمالصديقونفيهيجلس

ا+(.أوذربواواكلوااللهافرأوا1111لم42خروجفيوردماإلىاستناداَ

:329/إشمعياءفيقيلفقدالرجالفيثقتهمنأعظمالئساءفيالثه)ثقة(إن

"،لقولياصغينالواثقاتالبناتايتها،صوتياسمعنقمنالمطمئناتالنساع"أيتها

السلا%"أولا.وللمىببادركانانهأى(1)

ماهيالصحيحةوالزجمةعاميها"لكلجيدةافطنة1المقدسلليهابالعربيةالزجمةفيجاءت)2(

.ذكرناه

راَشي.شرحياجاءكماوشربوا،أكلواوكانهمالربنورمنشبعراأي)3(
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ال!ثدا"(دفسير-الحكلاء-الصد!4-الذكوإالتل!ود

أطفالهنفراءةعلىكو!ختبهذا؟النساءكوفئتشيءأيعلىحيا:للرب!راففقال

الدينيالمعهدفيوالجماراالمشنارجالهمدراسةوعلالمعبدفِىمعلمهمأمامالتورأة

العلماءكانوعندمايعودواأأ(ْحتىلأزواجهنانتظارهنوعلىالمدراش(أبمِت

حنينا،الربيمع!دفيالبعضويقولآميالرببمعهدفيبعضأبعضهميستأذنون

ورجاؤكآخرتئاولتكن،حوائجكلتُقض:لهيقولونفكانوا،بيوتهمإلماليعودوا

لسانك.ويتلفظ،حكمةفمكهـشحدثدائماَ،فهماَقلبكولينطقالاَتيالعا!في

الشريعة،بنورعينبكولتضئ،امامكمستقيمةالأمورجفونكولتجعل،ترانيم

غامرةسعادةولتسعد،صرفةشفتاكوتنطقالسماء،كإشراقوجهكويشرق

الكبير.الشيخأقواللسماعخطاكوتسرع،بالمستقيمين

ويقولودنحسدأ!الرافمعهدفيبعضأبعضهميستأذنونالعلماءكانوعندما

فيجاءمالهيقولونفكانوا،بيوتهمإلىليعودوابرنحمافإ،شضوئيلالرافمعهدفي

الرببويقولونوشموئيل،رافوقالا)2(امحملونرؤساؤنا4/1414:11مزامير

رؤساؤناتعنيرؤساؤنا!احدهمافقال،الجملةهذهتفسيرفيإليعزر،والرببيوحنان

تعنيرؤساؤناالاَخر:وقالبالفوائف،مححلونتعنيومحملون،الشريعةفي

أ)3(ااقتحامولا11،بالآلاممحملونتعنيومحملونوالفرائضْ،الشريعةفيرؤساؤنا

"هجومولاأحيتوفل"،1111منهاخرجالتيداودجماعةمثلجماعتهتكنلاتعني

ولاالأدومى"،داوغ11!هاخرجالتيشاؤولجماعةمئلجماعتهتكنلاتعني

وفي"،"ج!شى!هاخرجفقدإليشعجماعة!لجماعتهتكنلاتعنيااشكوىأ

علناَ.الحرفعلىيخرفيتلميذأوإبنلنايكنلاتعني11شوراعنا

بعيدةأخرىمدنفىِالشريعةدراسةإلىبالذهابللرجالالنساممسماحوعلى:لثرحهفيْرآشييقول()1

طويلة.لفزاتكيابهمعلوالصبر

مناكر11")1161لكلمةلأنامحملهابقرنا1المقدسللكتابالعربيةالنرجمةفيالعبارةهذهجاءت)2(

للنص.المناسبةالدلالةأخزناوقد،دلالة

.441/41مزامير-فيالاليةالجملةوفي)3(
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الثان!أالفص

فيجاءماتفيرفيإليعزر؟والرببيوحنانالربيويقولون،وشحوئيلرافقال

أحدهما:افقال1البرعنالبعيدينالقلوباشداءيالي"اسمعوا:4612/إشعياء

الطالآخر:وقال!بذراعهم،ياكلونهمبينماالبرمنيقتاتكلهالعالمانتفسيرها

كما.فضلهممنحمثىيقتاتونلاوهمفضلهممنيقتاتالعالمكلهوانتفسيرها

يقتاث:يقولحوريبجبلمنهاتفيسمعكاذيومياَ:رافعنيهودارافقال

السبتعضيةفنخروب)1(مكياليكفيهحنيناوابنيحنينا،ابنيبفضلكلهالعالم

الئالي.السبتعشيةالى

اشداءهممن:القائلفهويهودارافقالهماتناقضالسابقةوالأقوال

قاليتهودوا.لمأنهملتعلم:يوسفرافقالي.الحمقىالجوبيون"2(همالقلرب؟

يقرؤون)الناس(شاهدوامَنْهمالقلوبأشداءبنى،يامحاسبيامتاآشي:راف

)3(.منهمأحديتهودوأالعامفيمرتينالتوراة

بالتعالي،إحساسجمليئبلبنشمعونربالطقولفي:..يقرا.انالعريسأرادإذا

الناساعتادحيثشرعوا:ذلكمنالعكسوعلى،بالتعالييشعروافلمالعلماءأما

الناساعنادوحيثما،أعمالهمفليزاولوااَب)4(،شهرمنالتاسعفيأعمالهميزاولواان

يعملوا.ألافيجباليومذلكفيالعملعد!على

2(

3(

الكمية!ضا-لةعلىللدلالةيضربثلخروبمكيالا

ظهرالنكاحبابفيوجاء،بابلأرضنسكنكانتأمةانهم:الإضافاتأالتوسافوت!فيورد

ويركا.نونبنيشوعزمنوالخداعبالحيلةضهردوامنوهمالناتييين،الىيرجعنسبهمأن7؟صفحة

لأشرار.امنأنهميهوداالرب!

تشريعاتليسممعواآذارضهرفييحثدوناسرائيلبنركان:الإضافات)التوسافوت(فيجاء

العبد.احكامليسمعواأللولفمهروفي،اَشيرافمعهدفيالفصح

وذكرى،الرومانيتيترسيدعلالهيكلخرابذكرىفهووصو!وحدادحزنيومآبمنالتالعح

،اليومهذاالىاليهوديالناربخفيالأليمةالذكرياتمحظماليهودفيالتراثوينسب،أورشليمندمير

وينسبون4السلامعليهمرسىزمنالبرلةفيبالتيه)سرائيلبنيعلىحكمالذياليرمانهإليه!نبون

اسبانيا.منفيهاليهودطردالذيايخومانهالبه
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كلالم(أد!قفسي!-ءلدعاا-الصدلة-كاالذ)دالتلفو

ربانقالهضاك.أمهناكانواسواءالعملعنالشريعةدارسوويتوقف

التثريعة.دارسيمثلدوماَنفسهلمجعلأنالإنسانعلىجمليئيلبنشمعودط

جمليليل!بنشمعونربانأقوال!فيوتناقضالعلماء،أقوالفيثناقضهناك

قائلها،غيرإلىاقوالنسبتوبالتاليالأقوالا،ترتيمباختلفلقد:يوحنانالرببقال

نأبماتناقضفلاابداَ،باَخرعالمقولتُبدلطلاا:إيدىارافبرشيشسارافوقاله

أما،كالمتغالييبدوفلاايضأ()العريسويقرؤها(.اسمع;F)قرايفرؤونجميعاَالناس

فيبدوا،يعمللاوهو،أعمالهميزاولونجميعاَالناس0أنفبماآب!أمنالتاسعفي

الأمر"اسمعاقىاكاة1فميجمليئيل،بنشمعونالربانأقوالفيتناقضفلاكالمتعالي،

ف!كره،يركزأنيستطيعلا(أالعريسانعلىنشهدوئحن،القلبتوجهعلىمتوقف

)عاطل(،عملبلاإنهعنهسيقولعملهيزأوللايراهمن،آبالتامعمنفيولكن

.المعتادةالعملأيامفيالسوقفي،)العاطلينعددكملترىواخرج

y % i
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لئهثلفطكأ"لثأإ

:(امشنا)الأولالتثيريع

الصلاةومن(اسمع)قراءةمنيعفىدفنهاعليه)ويجبميتلديهكانمن

من.التوراةعليهانصتالئيالفرائضكلومن،العصابةأفي"التفلين11وضعرمن

حملهاعليهمويجبالمقدمةفيكاثواإذاحملها،يتبادلرنومن0)1(،الجنازيحملون

(لفترةوحملوهاواجبهم)أدواوقدالمؤخرةفيإذاكانواأما(اسمعقراءة)منفيعفون

المبتدفنواإفيا.الصلاةمنمعفونواولئكوهؤلاءاسعإ،قراءةأعليهمفيجب

أهللعزاءصفأيقفو)انقبلويتموهاالقراءةيبدؤوااناستطاعوافإذاورجعوا،

يبدؤوا.فلا!الافليبدؤوا،الممِت

فييقفمنوعلى(سمع(،فراءة)من"2(الداخليةالصفوففييقفمنيعفى

أسمعقراء0منوالصغاروالعبيدالنساءتعفى(.اسمعيقرأن)1الخارجيةالصفوف

،البابعلىالتيالمزوزا"11علىوالمممحالصلاةعليهموئحب"التفلين11وضعومن

.الطعامدعاءوتلاوة

:(bا)الجماالشرع

لمجتفيوميتهبيتفيكالأإذاأما"اسمعاإيقرافلا(بيته)فيميتلديهكانمن

.cbFالقرمنيعفىفلاآخر Iفييأكلأنعليه،ميتلديهكانص:قولهميناقضوهذا

سأ.والميتال!ريرعلىتطلقالجنازة(1)

وبقفمتقابلةصفوففيالميتاهلحوليقفرنكانواالميتدفنمنالعردةعندأنهمذكرناأنشق2()

فييقفمناسمعقراءةمنفيعفى،أشخاصع!ثرةعنالصفعكدديقلولا،الوسطفيالميتأهل

الميت+أملمنالقريبةإلداخليهَالصفرف
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"(ثد!اللقفسيا-الحكلاء-الحعدلة-)الهـك!التل!ود

لديهيكنلموءاذاصاحجه،بيتفيفيأكلآخر،بيطلديهيكنلمذادآخر،بيت

وجههفليدرالحاجز،بهيقيمشيءلديهيكنلمذاد!أويأكلحاجزاَفليقمصاحما.

دعاءيَتْلوولا(،)داننحخصرعنبعصيريمثربولالحماَيأكلولامتكئئغيرويأكل

المأيض!سمولاعنه،نيابةالدعاءآخريَقولولا.الطعامألىاحداَيدعوولا!أالطعام

11التفلن11ِوضحومنالصلاةو!ن،اسمعقراءةمنويعفى،الطعاملتناولآخرين

كلوياًيتكئالسبتوفي،التوراةعليهانصمثالتيالفرائض!جعومن،الع!ابةاي

وراولأإلىآضرينهـ!دعو،الطعامدعاءويثلو)يين(نحتمرعنبعصيرولمجئسربلحما

،الطعاممحهمليتناولآخريناإلمماوينضم،عنهنيابةالطعامدعاءويتلون،الطعام

.التوراةعليهانصتالتيالفرائضكلدأداءويلتزم

جمليهوجبفقد،الفروضهذهبأداءألزمأنهبماجمليئيل:بنشمعونالربيقال

الحالتين؟بينالفرقهوما.التور(ةعليهانصتالتيالفروضجميعاداءبالتالي

السبت،في(لمعاشرةفريضةبأداء!الميتأهل)النائعالزمششترافأنهوالفرق

!أالصلاةومن"،اسمعأقراءة1منصاحبهببتفييأكلمنحتىيعفىأنوشرع

.التوراةعليهانصتالثي(لفرائضكلومن،العصابةاي"التفلين11وضعومن

منأمرَلماذاأذاًليفمئَر،صاحبهبيتفييأكلمنيعفى:قاللمَنْببارافقال

وياكل3وجههيديراذآخربيتلهليص

عليهولمجب،بيتهفي!تلديهالذيملُفهو،بدفنهملزمأنهبما:آشيرافقال

وجاء0011.ميتهأماممنإبرأهيموقام3:11-34؟/قكوينفيجاءماالممااستنادا،دفنه

فيميتلديهالذيمئلفهوبدفنهملزمادامفماا)ا".اأماميمنميتيالأدفن1بعدها

يحرسمنأن)برايتا(ْفيجاء.(يعفىلا)الجثمانيحرسمنولكن،بدفنهوملزمبيته

وضعومنالصلاةومناسمعقراءةمنيعفى،قريبهجئمانيكنأوإنحتىالجثمان

.القولهذأقالعندمافعلأأ!امهالمجظيكنوا(1)
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الثالثللعصل

حتىالجثمانحارس.التوراةعليهانصتالفرائفالتيجميعاداءومن"،التفلين11

الميتكانإذااو،استهبحميقومولاقريبهالميتكانإذأاوقرييه،جئمانيكنلمو)ن

فييمشيمنلكن(اسمعقراءةمنالحالاتهذهفي)يعفىبحراستهويقومقريبه

يضعوهوالمدأفنفييصثيأنالمرءعلىيجبلا)برأتيا(:فييردأوَلَم،يعفىلاالمدافن

،تعدىفقدفعلو)ذافيها؟!ويقرأذراعهعلىالتوراةويحملرأسهعلىالقلإن"11

الاْربعةنطاقداخليمشىكانإذاا)1(،اخالقهيُعئربالفقبرالمستهزى11أنوالسبب

مار:وقال.ملزمفهوأذرعالأربعةنظاقخارجاما،محرمفهوالميتفيهاالتيأذرع

أسمعقراءةمنالمرءهـلعفىاسمعقراءةنطاقهافيتقرأانلمجرمأذرعاربحةللممِت

(.اخرىفريضةباداءانشغاله)بسببأيضاَلأربعةاالأذرعنطاقخارج

،،قريبهيمنلمدانحتىالمبت،جثمانيحرسفمن،الموضوع!لبإلىنعود

التيالفرائضكلومنالتفلين"،11وضعومن،الصلاةومناسمعقراءةمنيحفى

)قراءةمنهماوبقرا-كلالحراسةفيتبادلاناثنينكاناداذا،التوراةعليهانصت

(.اسمع

فيويصليانركنفي)الجثمان(فيضعان،سفينةفيكاناإذا:عزايبنيقول

وجودمنالخشيةهوبايهماالفوقرابينافال3الحالتينبينالفرقماالاَخر،الركن

يخشونلاأنهميعتقدوالآخرالفئرانيخشونأنهميعتقدفمشرع،السفينةفيفئران

.الفئران

فلااَخرمكانإلممامكانمنالمبت()عظامعظامأبنقلمنأنهالعلماءشرع

أمااللجا(،احتقاراَالعملهذافيلأنعليها،ويركبالحمارعلىجوالفييضعها

ذلك.يفعلانلهفيحل،اللصوصمنأوالغرباءمنيخسْىكانإذا

بالجت.استهزاءفيهابالميتالمحيطةالمنطقةفياسمعفقراءة.17/5امثال(1)
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("ثدللذاقغسي!-لدعا-ا-ال!عدلة-ك!ادذ)التل!د

الشُريمبدايةإنقيلإذا،التوراةكتابعلىينطبقالعظامعنفيلوما

نأيحللاي)1الت!ثريعنهايةفيإلاالعظامعنالتوراةكشبطتختلففلاوأضحة،

11(.الحمار(علويركبيدلي!ابلعليها،يركب

لأنتعدىفقديشيَّعهولاميتاَيرىمنكليهودا:رافعنرحباقال

ايُقرِض!ا:آبيرافقال3أحرهفماشيعهوإذأا)2(،اخالقهيعئربالفقيرالمسئهؤى11

M(.4أاا!لسكينراحمويمجده11ا)بم(الفقيرايرحممنالرب

()وشاح)أهدأبفتدلتا!لدافنيتفحصان12ايوحنانا!اوالر!ب11!يا"ا.لردباكان

بخايسشهزئونالاَنواأالموتى(يقوللاحتىارفعهاحيا:الوبيلهففال،يوحنانالردأ

الجامعةفيجاءفقد؟ذلككل)الأ!واث!يعرفوهل:لهففالبنا،سيلحقونوغدأ

لمفأشماالعبارةهذهقرأتقدكنتإذا:لهفقالاشيئاَ"يعلمونفلاالموتىأمااا:95/

أنهميعلمونالأحياءلأن21بدايتها:فيجاعمالكيفسرونإنهموتفه!فها،تتأملها

أحياءيُدعونموتهمبعدلأنهم،الصديقونهمهنابالأحياءالمقصودإذسبموتون"

)ذيابنداعيهويابنوبناياهو25:211/"الثاقصموئيلفيجاءماإل!اسشاداَ"11

نزل!الذي1وهوموآباسدئضربالذيفهوقبصئيل،منأفعالاَ،أكثربأس!

الأورشليمي.والتهلمودلإضافاتا()الترسافوتعننقلاَالشرحهذا()1

.71/5أمثال)3(

المقدسالكتابفيجاءتوقدرافقاو،مع"سارويعنىأقرضيعنى6أ؟أالفعل9/1170امئالا)3(

الئافإ.بالمحنىالتلمودفيوفسرت.الأولبالمعنى

.41/13أمثال(4)

أقاموكأتيبدوالأهدابيلبسفمن،فريضة)613(التوراةفرائضعددمحلعددهافالأهداب)5(

)الوسافوت(ياجاءكما.عليهفريضةلاالذيبالميتالمشهزئمثلفيبدون،الحثريعةكل

.الإضافات
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الث!ثكفصل

أبناءالناسكللأناحيارجل"ابنا)1(0الشل!تايومجبوسطفيأسداَوضرب

قبصئيلمنافعالأاكثرلأنهحياَيدعىفهو،موتهبعدحتىحيرجلابنلكنةفوتى

.يوضعلالكيموآباسدىضرب(لذيوهو،للشريعةأفعالأوجمعاكثرالذي

أسداَوضربنزلالذيوهوالئانب،المقدسفيولاالأولالمقدس)الهيكل(فيمفلهما

)2".واغتسلالبئرنزلالبردكراتسقو!عندإنهويفرلون.الثلجيومفيالبئروسطفي

يومفسررأف،مدرسةفي)سفراَ(التئنيةسفرأحكامفسرالذيالمشرعإنويفولون

الأشرارايشيئاَ"يعلمونفلاالموتى"امامعنىالممطر.المِونمهوانهوقالهالثلج

21:25/حزقيالقيجاءماإلىاستناداَالحياةفيدعلىوهمأمواتاًيدعونالذين

حاءماألممااستنادأتقولأنوبإمكانكا)3(،اإسرائيلرئيسالشريرالقتيلايهاوانت11

يدعى.ولكنهحيفهو"الميت11يقتلشهودئلائةأوشاهدينفماعلىا:17/6تثنيةفي

البداية+منميتأ

ولكيفحزنا،التلمود،تعاليمفنسياأرضهما!فياللعملحياالرب!ابناخرج

له6نى)أخوه(:لهفقال،الحزنبهذايعلمأبوناهل:لصاحبهأحدهماقاليتذكراها

ألاالاَخرةلهفقال"يعرفولابنوه"يكرَم21:\/4أيوبفيوردوقديعرفان

تنوحذاتهاوعلىلحمهيتوجعذاتهعلىإنمااا14:22/أيوبفيوردوقديعرف

الحي.لحمفيالخِياطوخزمثلللميثمؤلمالدودإن:يسحقالربيقالا.انفسه

)ابنالحرفيةوترجمتها3!(لأالأ)فىأكتابةوردت،المقدسللكتابالعرليةالترجمةفيبأس()ذي(1)

علماءولكن،بأسبمعنىاللامحرفلإضافة67)1111تقرأولكنحي،63مكتوبةفهيحي(رجل

.إلمكنوببالمعخىوااخلالتلمرد

بالثريعة.يشتغللكيالنجاسةمنليغتسلالئرنزلانهشرحهفيرآ!ثييقول)2(

وهيدلالةمىأكثرلها11لأ؟113فكلمة،الشربر"الجس11المقدسللكتابالعربيةالزجمةفيحاءت)3(

دعاهولكنحزقيالزمنفيحبأوكانصدقياهوبهويقصدالنجسول!القيلتعنيالسيأقهذافي

راَئهما.شرحفيجاءكما،قيلاَ
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ثدا"(الذدفسي!-الحكاء-الصلاة-كا)الذألتلع!د

يعلمونولاالدود(لِأكلهمعندما)أيباوجاعهم()يشعرونيعلمونانهم:يقولون

(لاَخرين،أوجاععنشيئاَ

الففراءلأحدديناراَأعطىالذي)حاسجد(تقيعنالحادثةهذهرويتوقد

المدافن،فيوباتفذهبزوجتهفأغضبته:القحطسنواتفيالسنةرأسعشية

!احبتيياتعاليْ:ل!احبتهاإحداهمافقالتمعاَ(تتحدثانالأرواحمناثنئينفسمع

فقالت2.كوارثمنبالعالمسينزلما)ا"الحجابوراءمنونسمعالعالملانئجول

فاذهبي،النباتاليافمنحصيرةفيمدفونةلأننيأستطيعلاصاحبتها:لها

ماذاصاحبتها:لهافقالت.رجعتثمونجولتفذصما.تسمعينبماوأخبريي

أوائلفييزرعمنكلأنسمحتلهاةقالت3الحجابوراءمنصاحبتيياسمعت

شهرمنالثالثالأسبوعفيوزرع)التقى(فذهبالبَرَد،سيضربهالمطري!(

فيالتاليةالسنةفيوباتفذهب.زرعهيصبولمالجميعزرعفأصيبمرحشوأن،

إحداهمافقالثمعأ،تتحدثانالروحينهاتينفسمعالشة(رأسأعشيةالمدافن

التيالكوارثهيماالحجابوراءمنونسمعالعالمفينتجولتعالىلصاحبتها:

فيمدفونةفاناأستطيعلاإننيصاحبتييالكأقلالملهأ:فقالت؟بالعالمستحل

ئموتجولتفذهبت،تسمعينبماواخبرينيفاذهبيالخباقي،الباتمنحصيرة

لها:فقالت؟الحجابوراءمنصاحبتيياسمعتماذاصاحبتها:لهافقالت،عادت

يضربسوفمرحشوانشهرمن(لثاكالأسبوعفييزرعمنكلألطسمعت

مرحشوان،شهر.منوالثانيالأولالأدمسبوعفيوزرعفذهب.زرعهالجفاف

العالمزرعضُربلماذازوجتهفسألتهزرعهيصبولمبالجفافالجميعزرعواصيب

(1cالربعرشمججبالذيالحجابالمقصودأنالياقمنيفهم.

السنة.رأسفياالحاعلىتصدرالأحكامأنرآئيشرحفيجاء2()

السنةمننوصمبروشهرأكتوبرشهرآخرمعيتزامنالذىمرخرانشهرمنالأولماالأسابيعوهي)3(

دية.ايلا
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الكالثالفصل

الأنكلهالعالمزرعالجفافضربولماذازرعكيُصبولمالماضيالعامبالبَرَدكله

نزاعنشبحتىأيامعدةتمرإنه.حدثمالهافحكى3بالجفافزرعكيصبولم

لأريك.اذهبيلهافقالتالروحتلكوأم)حاسيد(التقيئذلكزوجةبين)شجار(

.النباتاليافمنحصيرةفيمدفونةوهىابنتك

الروصيئهاتينفسمعالمدافنيخاوبات)التقي(ذهبالتاليةالسنةوفي.

وراءمنونسمعالعالمفينتجولصاحبميياتعافيلها!فقالتمعاَ،تتحدثان

صاحبتيياالكلامدعيلها:فقالت،بالعالمستحلالتيالكوارثهيما،الحجاب

هنايرقدآخرإنسانهناكيكون)قد(ربماأنهعرفتاأنهماايالأحياء،سمعهفقد

.الكلاملهمونقلوذهب

.)معفيهيمزلالذيالبيثلاصغيرمندنانير!اعت:الروايةهذهخط

وقالالمدافنالىذهبالذيشخيفا،الرافإمدررسة(معهدالىفذهبإ،آخرين

المكانفيبابفتحةمنوستشاهدهااذهبلهفقالتالدنانير؟أيناللروح(:

)ايغداَستائيالتيفلانةمعوالمكحلة)المشط(ليترسللأميوقلالفلافإ،

فقد(،سيموت)منتعرف)ايأرواح(انيظهرهنامنغداَ(.هناوتدفنستموت

وأخبرهم.جاءقدالموتملكيكون

ولما،شموئيلاب!عندلأبتامدنانيريُودعون)الناس(كالط:الروايةهذهخذ

ابن:عليهفأطلقوأ.أبمعكاشاالدنانيرشيء،لديّليسللحاحمه(:)ابنهقالمات،

لدينا:لهفقالواأباأرلداللموتى(:وقالالمدأفنإلممافذْهب.اليتامىدنانيرآكل

أبابرأبايسمونكحيرون:لهفقالواأبا،برأباأريد:لهمفقالأبا،اسميحملونكئيرون

يأ)اليشيفا(إلىصعدلقدلهفقالواهو؟أينشموئيلأببأبابرابا:لهمفقالأيضاَ

مجلسليفي)صاحبه(شموئيلراىالأثناءهذهفيالسماء،فيالذيالدينىالمعهد

ابي(؟)معتصعدلمولماذا؟مجلسهمعنبعيداَتجلسلماذ(:لهفقال،المتوفينعنبعيداَ
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لم(لذحدلاتفللعي!-ءلحكلاا-4لحندلا-لخكرا)لقل!ودا

لأن)إفس(،الرببمعهداإلممايرتقلمالذيالثانيالوقمأنتلي"،لوالقدلهْففالط

ورآه،أبوهجاءالأثناءتلدُويخاالسماء،)معهد(لدخوليؤهلكولاقليلعلمك

قريبأ.ستموتلأنك:لهفقالا؟بكائكسببما:لهفقال،هـلضحكيبكيشموئيل

أهمية،ذاكنتإذا:لهفقال،العالمهذأفيكبرىأهميةذولأنك؟ضحككسببوما

اذهبله:فقال،الأيتامدنافيعنليفيوسألفدخلوا.،ليفيإلىفلندخل

يسرقوهل:لهفقال3هكذاتعمرؤ.صالمَ:لهفقالشقيها.بينالرحىفيوستجدها

نأالنا(يتبينهنامن؟!الرحىالأر!اتأكلهلاو؟!الرحىاللصوص

نأإلافنظرأمختلفاَ،شموئيلوضعيكونوقدالأحياء(.)منزلةيعرفون()الأموات

مكاناَ.وأخلواوأخبروهجاؤواعاليةمنزلته

الربيعننحماثببرشموئيلالربيعنقالالذييوحنان(لربيوتراجع

فيوردماإلىاستنادأمعاَ؟يتحدثونالأمواتإن(يقولأمنسخدهوما:يوحنان

داسحقلإبراهيمأقسمتالتيالأرضهيهذهالربلهوقال344:11/تثنية

اذهب:لموسىتباركالقدوس!قالهلقدا؟"قائلاَاتفسيرهوفماقائلأ..011وبعقوب

لأبنائكم.نفذتهقدلكمأقسصتهالذيالقسمإن:وليعقوبولإسحقلإبراهيمقل

لهم،قل؟لموسىالربقالفقد؟يعرفونلا(ويعقوبوأسحق)إبراهيمأنهماتظن

يشكروالكيلهمقل:لهفال!لقد؟يعرفونكانواإذالهم"اقل1:قولهسببفما

موسى.

لن)أيحجرإلىأساءفكأنه")بسوء،،الميتيذكرمنكل:يسحقالرببقال

ولايعرفونإنهم:يفولطمنوهناك،يعرفونلاانهم:يقولمنفهناك(الميتيضير

بسوء،ثحمموئيلمرذكررجلأإنببا؟الرافيفلأولم3الصحيحفأيهما.جهتمون

نارحرقتهفلقد،مختلفهناالأمرجمجمثه؟اوكسرالسيقفمنضخمجذعفسقط

من:ليفىبنيهوشحالربيقال.احزامهمعلىتباركالقدوسحضىفقدالعلماء،
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ألثالثالفحعل

مزإعيرفيجأءماإلىاستناداَ،جهنمفمصيرهموتهمبعدبسوءالشريعةدارلصييذكر

عا!سلام،الإثمفَعَلةمعالربفيذهبهممعوجةطرقإلىالمائلون)1("أما:125/0

معيسوقهمسسوفإسرائيلىعلىبسلامالربيقضيعندماأنهاي".أسرائيل

دارساَرايحساإذايشمعئل:الربيمدرسةمنمشرعقال(.جهنم)إلمماالاَفمين

تظنوقدتاب،قديكونفقدبالنهارتنتقدهفلا،بالليلخطيئةيرتكبللثريعة

بدارسالمنعلقةالأمورعلىتنطبقالأقواكو!-ذه.تابقدبالتأكيدولكنه(،)العكس

صاحبها.إلىيعمِدهالكيتنتقدهفلا،أموالعلتعذَىإذاأما،نفسهالئريعة

بالنفيالقضاءدارحكمتحالةوعشرينأربعفي:ليفيبنيهوشعالرب!قال

الرىلهفقالتثمريعناءفيذكرناهموقد.الشريعةمُعلميحزموالمأشخاصعلى

بغ!مليستهزى!منثلائاَ؟فوجدتففحصطستجدها.له:فقالطاين؟إليعزر:

(.الرب)حقفييخطئومن،موتهمبعدبسوءالشريعةدارسييذكرومن)2(،اليدين

64مم!فيذلكذكرنالقد؟موتهمبعدبسوءالشريعةدارسييذكرمنتفس!ير:هوما

اللعنة)ماء)1(المعتوقةولاالمتهودةتُسقَىلافجاء)3(:الإسناد،)علايوت(بابمن

حادثةوذكرواتسقيان،بلالعلماءْيقولبينماا(،ااسوطا1جانحةكانتإذاالمر

شمعياالريىوسقاهاالقدسفيتسكنكانتالتيالمعتوقةاالجارية"كركميت

معاجمفيجاءكما66بأالعبرىالفعلومعنى،()العادلونالمفدسللكخابالعربيةالزجمةفيجاءت(1)

جَنَح.،حرًف،أمال:رآدئيشرخوفياللغة

.للربمخصصفيءايلمىقيالبدينغسلاوجبوالذلك،بالنجاسةاليدينعلىالعلما!حكم)2(

ففسل.التقدماتمنالكهنةأنصبةأي)الزوما(منا!لوقبلالطحامتناولوفبل)مقدس(

.التوراةفيشىءعنهيردوأالعلماءوضعمناليدين

مهللئيل.بنعقبياالرديماهر(الإسنادبابعدايوت()مسختفيذلكقالمن:شرحهفيراَشيقال)3(

بنيالمماموجهأالكلامجاء512/العددسفرفيأالسوطا(الجانحةفريعةعنالحديثعند)،(

الثريعةهذهمنالمعتوقالعبدوروحةالمهود،زوجةنستمنيانذلكمنالعلماءفاستبط،إ!رائل

.ًالربجماعةضمنيدخلانلاوالمقوقماالمتهودأيلأحمما
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،(حد!الأتفللعلط-لدعاءا-الحعد!ة-)الطكادلتم!وا

ها)1(.سقهلذلكشاكلتهمعلىلأنهاقائلأ:عليهمفردالمر(.الللنة)ماءوأبطليون

نح!ه.برجمالق!اءدارحكمتوقد،منفاهفيومات،بالنفيعليهفحكحوأ

الفصحبابفيشرعنالقدأليديق؟بغسليسحَهزئمنتفسيرهوما

حاشا:وقالمهللئيلبنعقبياحولالعلماءمعاختلفيهوداالرببإن)بساحيم()3"،

عندعليناتغلقالهحِكلساحةكافتفعندما،بالنفيعليهيحكمأنمهللئيلبنعقبيا

،والطهارةالحكمةفيمهللئيلبن.بمغبيايناظرمنبيننايكنلمْالفصحذبيحةذبح

حانوخبنإليعزرمع؟بالنفيعليهحكموأمَنْمعولكن،الخطيئةفيالوقوعوخشية

منبُدلاأنهالقضاكادارأرسلت)إليعزر(ماتوعندما!اليدينبغسلامحتهزأالذي

يخاويموتبالنفيعليهيحكممنكلأننتعلملكي،نعشهعلكبيرحجروضع

فقد(3الرب)حق!ايخطئمنتفسير:هوما.النعشبرجمالقضاءدارتحكم0،منفا

حونيإلماأرسلشطحبنشمعونأدأ3الصيامبابأي(تعنيت)مسختقيشرعنا

عليكلحكمتاحوني"1تكنلملو،النفيتستحقانك:لهقائلأالدوائر()صانع

الذيكالابنتريد،مالكهـلفعل،الربحقفيتخطعفأنت،أفعلماذالكن،بالنفي

أمثالفيجاءماعليكوينطبقيريدهما)الأب(لهويفعل،أبيه)حق(قييخطع

1"250 / Yروىفقدفحسبهذاوليس".ولدتكالتيوتبتهجوأمكأبوكأيفرح

وخرجواالروممن-.فاعةرأسقدروميرجلوهو"تودوسأ)ن:يوسفالراف

شطحبنشمعونلهفأرسلأإ"،الفصحعضبةالسفودعلىمشويةجداءليأكلوا

،57صظهرالطلاقابابفيجاءكماسنحاريبأحفادمنوأبطليونشصعياإدأرآشيشرحفيجاء(1)

مثلها.تهوداذأنهاأي

.91صوجه)2(

64.!لاظهر)3(

نجيفييتكلعلىفريضةوهى،ا.5-12/خروجفيالتوراةعلبهافمستدريضةالفصحدبيحة41(

كلهاوتؤكلوالجوفالأكارعمعالرأسوتشوىزالماعأوالخرفانمنذكرعنعبارةوهي،إسرائيل

.يحرقيخقىوما،الصباحإلىشيءمنهايجقىولا،الهيكلداخليئ
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الثالثالغصل-

بنييُطعمكمنتبدولأنكبالتفي،عليكلحكمت"تودوساتكنلملوقائلا:

الهيكل.خارجمقدسةذبيحهَاسرائيل

البخور)1(عنشرعنالقدبلفحع!اهذاليس)برايتا(:فيوجاءت!ضريعنافيقلنا

كلبينطيناَوضعفإذابعضها.عنأجزائهبعضفانفصلتوكسر(،تنخس)الذي

فحكموا(لعلماءاماطاهر،إنهإلحعزر:الرببقال(،تكوينهإوأعادوالاَخرجزء

رافقال؟!الئعبالطيعنيماذا.اتثعبانأي)عخاي(4تنورهووهذابنجاسئه"2"،

التشريعاتبهأحاطتقدالتنورهذاإنلك:يقولأنيقصدشموئيلعنيهودا

اليومهذافي()العلماءوأحضر)برايتا(فيوجاء،ودنسته،نفسهيلفعندماكالثعجان

والئي،تجويفهفيالموجودالهواءلمستالتيأوالتنورهذافيصغتالتيالأشياءكل

الركموعلى)3(.لعنوهالنهايةوفي.امامهواحرقوها،طاهرةانهاإليعزر(لريأحكم

الأربعليفيبنيهوشعالرببوجدفلقدالمشنا(.)فيبالنفيعليهيحكموالمذلكمن

فليسثاليعزرالرياحالةامامخشابهة)4(،أنها(بالنفيفيهاحكم)التيحمالةوعشرين

لها+مشا!ة

قبيلالميتيُشيعلالحماؤنا:شرعحملها:يتبادلونومن،الجنازةيحملونمَنْ

صحيحاَ،ليسلايتوقفوا.لاالميث(تشييح)فيبدؤواواذا،اسمعقرأكاة)مبقات(

(لأمتعة.11كيليمو"الإسناد11عدايوت11ابوابفي(11

صنمصرعَاوكانا،وينقلكوعاءصنعالذيالفخارالتنورهوهناالمقصرد:شرحهيارآلثيقالما)2(

ف!ذابالكسر،التوراةعليهتنجحكمتفإذاالقدور،سائرثلالفردأفيحرقثمالبدايةنجاالطين

إليعزرالرب!علبطفحكم،حلقاتهولصقتكوينهبإعادةشخصوقام،مسنديرةحلقاتوأصبحكسر

.35(/11الاويينتنجساإذابهدمهماالوراةألزتالتيوالموقدةاقورمئليعدلملأنهطاهربأنه

.95صظهرايأوع!طالبابأيمئسيعا()بابافيجاءكماالعلماءمعخلافهفيتمادىلأنهلعؤه)3(

يتحدثالحلماءاحدأو،شديدأخلافاالعلماءجمهررمعيختلففىدالحالاتمذهفيرآشيقالا)4(

يخها.بالنفيفحكمرا،منهأكبرعالممعبخونة
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("حد!الذففسي!-لحكلاا-ةلصد!ا-لهـك!ا)لتل!ودا

فرافغتلفهناالأمر.اسمعقراءة)ميقات(قبيلشيعوهقديوسفهراففها

عالية.مكانةذورجليوسف

فإذا،الم!ي!بتأبينيقوعونمنعلماؤنا:شرعخلفها:ومنالجتازةممَدمةفيمَنْ

ويقرؤونالاَخرئلوالواحدينسحبودنأمامهموجئمانهبحد(يدفنالمالميتكان

()1(البيتهذافيويؤبنونهآخربيت)فيالميتكانإذااما،0يعودودنثمامممعأقواءة

صامتين،يجلسون(المتوفى)أهلويجلس(اسمعأقراءةويقرؤوايحبلسواأنفعليهم

حكمهلاعدلالثهبأنالإ!رارالمتوق()مسامععلىويرددونويصلونه،يقفونئم

)الفردفليكنمني،تنتقمولمحقكفيكثراَأخطاْتلقدالعالمينربيا:ويقولون

شعبككلوثغراتئغرأتناتسدىأنلدنكمنمشيئةولخكنألفاً،توفيته(الذي

.بالرحماتائيل!ممصم

قالوكذلكلقيش،ريشقالفقدذلكيقول!أنللمرءي!نبغيلاأبيّ:قال

رافوقالمطلقأ،للشيطانفمهيفتحألاالمرءعل:يوسيالربيعننقلاَم!رع

صغيرةبقيةلناابقىالجنودربالألولا9:إشصِاءا/وردماتفسيرما:يوسف

كلاماسمعوا11(:51/لهـاوقال)إشعياء(النبيهذاعادفلماذا0011.سدوممثلل!رنا

ا)2(.اسدومقضاةيالربا

ويتموها،(اسمعأقراءةيبدؤوااناستطاعواإذا.:ورجعوا..المتدفنواإذا

فقرة(قراءةمقدورهمفيكاناإذا)يقالل!كنهكذا(التشريعيقال)أنيضغيلا

نااستطاعوافإذاورجعوا،،الميتذفنواإذا(:يقال)بللا.واحدةجملةأوواحدة

عليهيسريفهذا،واحدةجملةأوواحدةفقرةولوويتموا(اسمعةأقراءيبدؤوا

الميتكانإذا:يقولهمنهناكأدطفيهاوجاء!اَشي،ثرحفيجا-ماعلاكمادأبتصرفالترجمةمذه،1)

فيه.يجلسونالذيالجانبكيرآخرجانبيا

واحد.اصحاحمنم!اليتينجملمتبنبينتناقضأيوسفرافرصد(2)
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11،ويتموا!اسمحةءlقر)يبدؤواأنمقدورهمفيكانذا111:التشريعفيجاءمانفس

فلاوإلافليبدؤوا،اللعزاء(!فاَيقفواأنقبلواحدةجملةاوواحدةفقرةولو

،11وايبدؤ

الصفيليالذيالصففييقفمنعلماؤنا:قال...:ال!فوففييقفمَنْ

اسمع(قراءة)منيعفى،الصففيالموجودالفراغخلالمنالنأئحويرىالداخلي

(.اسمعقزاءة)عليهتجبالئائحيرىلاومن

ومغ(اسمعقىاءة)منيعفىالنائح)يعزي(لكييأتيمنيهودا:الرببيقول

(.اسمع)قراءةعلبهنجب(الرؤبةالمجرديأقي

حتى،ينزعهملبسهفيمخلوطاًنسيجايكتشفمن:رافعنيهوداالربيقال

21:35/أمثالفيوردما)سنده(المقرا؟فيذلكسندوما.السوقفيكانو)ن

اسميتدنسالذيالمكانففي"الرب)ا!أماممشورةولافطنةولاحكمةاليس1

فيوصادفواالميتدفنواإذايناقفهذا:تشريعاَفروىالمُعفم،يُحزَملافيهالرب

إأهلالنائحسارفإذاقبر(،)بهانجسوالاَخرطاهر،احدهماطريقينعودحممطريق

وسبب.معهسارواالنجسالطريقفيساروإدامعهسارواالطاهرالطريقفي(الميت

فطنةولاحكمةاولاا:قيلفلماذاله،احزاماَالنجسالطريقفيمعهيشيرواإقولهم(

311الزبأماممشورةولا

الطريقهوالنجسبالطريقامقصود1وقال(التشريع)هذاأباالربىفسرلقد

عن!ودارافقاليفقد!ا)2(قبريقاياوجودفيبشكالتيالمنطقةنطاقْفييدخلالذي

1(.)اماوالصواب()تجاهالمقدسللكتابالعربيةالترجمةياوردت(1)

كقبرقديماَيستخدمكاناأنهيشكالذيالحقلأوالأرضعلىيطلقفقهيمصطحهبرس""ببت)2(

التيالأرنهههياو.الأرضحرثبعدالتربةسطحإلىصعدت،موتىعظامبقاياوجودمنويخشى

قلكانيرونفهمالمشناعلماءوضعمنولكنهالتوارةمنليسالئ!ءوهذا،مكانهيعر!ولاقبىبها

يحملها.ومنيلمسهامنتنجسشعيرحبهْبحجمكانتلانالميثعظاموأن،نجسةالأرض
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الذحدر،(قفللمي!-العكاء-الصداة-كا)الطدالتل!و

هنادُكانفإنبها،موتىعقاموجودفييشكالتيالمنطقة)ترابالمرءينفخ:شموئيل

فييشكالذيالحقلاو)المنطقة؟رافعننقلاَبراسييهودأرافوقالستظهر(عظام

طاهراَ.يعدلأقدامااستهفىإذابه!موتىعظامبقاياوجودفييشكأوبهقبروجود

علىأغطيةنضعكنا)1(:صادوقبرإليعزرالرب!قالفقد،الراويةهذهخذ

عبدهملولهبلفح!اإسرائيللملوكوليس،إسرائيللملوكتكريماَالموتىتابوت

ملوكبينالتمييزاستطاعوكفئاَجديراَ)الكاهن!كانداذا)الأغيار(،هـاكب)2(ال!

ا؟االربأعاممشمورةولافطنةولاحكمةلا11:قيلفلماذاالأكياروملوكإساذِل

فيموسىأعمالمنهوالتشريع")هذاراباقالفقدرأبا؟منهـجوفقهذاقالواهل

وان،النجاسةتعزلاسم(1)شبرأرهامقدىفتحةجهاالتيالخيمةأعتبرفقدسيناء(

ومعظمخلالها(،من)وتنفذالنجاسةتزللاشبراًليستفتحتهاالتيالخيمة

التوابيتعلىالصارمحكمهماصدوو(وقدشبر،مقدارهافتحةبهاالموتىْتوابيت

العلماءيصدرولم،كذلكليسثالتيالتوابيتبسببشبرمقدارهافتحةبهاالئي

.للملوكاحزاماَحكمهم

المرءيبطلاجلهفمن!عظيمةمنزلةالهالمخلوقاحزام:التشريعهذاخذ

اماممشورةولافطنةولاحكمةالا1قيل:فلماذا،التوراةعليهافصتالئيالنواهي

المقصوفىإنإوقال(:كهناامامالئشريع(إهذاشفابرراففسرلقد"3الرب

منكمأحديتنج!الا1/21:1اللاوفيفيالواردالنهييتعدىوكانكام!اكان!صادقبنالجزر،11

اسرائيل.لموكإكراماَ"لميت

التىالرقالةفرصةمصطلحف!والمشنا،اوالترراةفيالمصطلحهذايردلمومنازلها:الكواكبعبدة)2(

عنكبديل؟الكاثوليكيةالكيسةقبلمنعشرالسابعالقرنمطلعفيالتلمودطباتعلفرضت

طبعاتفيالمصطلحانهذانأبدلوقدال!هودي،غيربهويقصدو"نوخري"اجوي"1مصطلحي

وقفتهالذيالعدائيالموقفوليدةالمصطلحاتفهده"،الجماجماعبدة1أو"الأوثاناعبدة1بأخرى

المعاجمفيالمصطلحاتلهذهاثرأينجدفلاوبالتالا؟التلمودمنالكاثوليكيةوالكنبسةأورفاذ

التلمود.طبعاتفيآثارهابقيتوانالحاليالعصرفيالرقابةهذهلزوالايأنالمحَخصصة
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الثالثالفصل

يعلمونكالتيالشريعة"حسب:ا171/تثنيةفيوردالذيالنهيهوبالخوامي

وأيميضاَبهيخبرونئهالذيالأمرعنتحدلا،تعمللئهيقولونهالذيوالق!اء

التوراهَعليهنصتالذيالعلماءمخالفةعنالنهيهوالنهيأنعلىفاستدلشمالا13.

11.لمخدْلاا1:بقولها

فكل،عليهبدليلتأتفلاقولاَ؟)عالم(عظيمرجلقالإذاكهنا:رافقال

:وقال،التوراةعليهنصتالذينحالفتهاعنالخهيأينهيإلماتستدعلمائشاأقوال

.للربإجلالأ!اقوالهم)نحالفةالعلماءاجاز

شارداَشاتهأوأخيكثورتنظرالا221:1/تئنيةفيورد:التشريحهذاخذ

كيف.ت!غاضىلاأخرىوأحياناَ،تتغاضىأحياناَأنكذلك()!عنى"،عنهوتتغا!ى

و)الحيؤانشيخاكانوإذاا!لقابر،)1(يخاالثوروشردكاهنأالمرءكانإذا؟ذلكيكون

المرءتوقفقيمةأنأو،بردهيقومحتىالأهميةمنكبيرةدرجةعلىليسالشارد(

وردلذلك؟الحيوانهذاقيمةتفوقالشارد،الحيوانيتعقبلكيعحلهعن

نإا؟االربأماممشورةولافطنةولاحكمةالا1قيل:فلماذاا)2(اعنه"وتتغاضى

11عنها؟وتتغاضىالشاردةالشاةأوالثورحالةفيوردفقد،الحالتينفيمختلفالأمر

ملبسهفيمخلوطاَنسيجاَيكتشفمنخكم)وهوبالتحريميقضيحكميستنبطولا

فيورد:الئشريمهذاخذ.بالتغريميقفيحكممنأنزعهبوجوبالعلماءوقال!

إطهنذرلأنموخهمعندأجلهممنيتنجسلاوأختهوأخوهوأمه"أبوه6:7/عدهد

ذلك3منيعلمناأنقصدماذاا)3"ارأسهعلى

يتنجى.أنخ!ئمجهَالمقابرفيالدخولاالكاهنعلمجظر()1

راَشي.ثرحياجاءب!ابالاستعانةبتهصرفالفقرةهذهترجمت)2(

إذااقاربهأقر!جثةبلمسيتنجسأنعليهحرمللربنفسهيذرمنإن67/عددفيالتوراةن!ت)3(

رابننهوابنهوابيهأمهبجثةيننجىأنللكاهنمجلة-؟1/21لاويينفيالنوراةنصأحلبيخما!انوا،

بعد.تتزوجلمالتيالعنراءوأختهوايخه
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ثل!لم(الذتفسي!-الحكاء-الحملل!-)الذك!دالتامو

ذاهأاو(الفصحذبحِحةليذبحذامحباَكانإذأ(الكاهنعنيقولأن)قصد

يدفق)ا"لكيلهيخنجصأنللكاهنفيحكلهأقاربلاشخص)وماتأبغهحيختن

أجلهَم؟منيتخجسأل!أيمكنهالكاهناقاربمنشخصد،تفإذأ

قدالفصحذبيحةذبحميقاتالأنيتخجسأنللكاهنيحللا)العلماء(:قال

وعقوبحَهاالتوراةمنفريضةوهيبالفريضةالقياممنيتمكنلنتنجسوإذاحان،

الذيللمتيتنجمصالااللكاهن(ويحكن،)2"،الختانفريضهْلكو3،السماء35

بالنعجاءولذلك(لمتوفي"قريبهأجلمنيتنج!سألاعليهفرضمتلمالةأقاربلا

الذيللميتيحنجسلكنماتتإذالأختهيشْجسلا:ليقول"ولأخته11يقولطالذيا

قيل:فل!ذا(المخلوقاحتراماجلمنالتوراةفيوردنهياَيبْطلهنالهـفهولهأقاربلا

النهيحالةعنهثاكنحتلفالأمرا؟أالربأماممشورةولافطنةولاحكمةالا1

يبْالل)نهيمنهيُسْتَنبطولابيديهالمرءعملإذايُبْطلنهي)فهولأختهالتخجسعن

نوأهيالمرءيبطلأن-للمخلوق-أحتراماَالعلماءأحلوقد،مكانهفيالمرءبجلوس

ارتداءعنالنهيحالهوفي،بيديهيؤديهبعملييطلهاولا،مكانهفيبالجلوسالتوراة

فعلأ(.يوتديهلأئهالنهيهذاليبطليديها!لرءيستعمل،المخلوطالنسيج

المعجزاثلهمحدشتألذينالأولينوبينبيخاالفرقهومالأب!:بابارافقال

الأربعةالأجزاءشرحفيعظامأنكنلملأنناأهلمعجز)ت؟لناتحدثلمحينعا!

منيناقشهنا)وهو،للربتقديساَانفسهميؤنبونفهم3(منهاأبوابئلاثةباستثناء

أنفسنا،نوئخلمنحن(.السوقيأالمخلوطالنسيجهـشزع،للربتقديساَ،نفسه-اين

التيالسامريةأي()3"ال!كوتيةإ.المرأةرأىقدىأهفابرأدارافهوفها،للربتقديساَ

رآثها.لثرخ!فيجاءماعلىاعتمادَابتصرفترجمةالأقواحمامايخا،1)

رآشيى.شرح!فيجاءماعلىاعخماذابصر!ترجمهاسالاقرلاررنه،21

العودةبعدأفام،سبطأوشسب)الشلحود!واجمارأالمشتافيعليهميطلقكماال!صييمأوالسا!ريرذ31،

وهم-)نابل!(6صحصتهمعاوكا!طشومروفاجبلقي.مقما.الخا!!القرفافيالبابليالسجيمن
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ونزعهففامإسرائيلبنيمنأنهافاعتقد(الديكعرفيشبهأحمر)رداءظب!سكانت

لهفقالت؟اسمكما:U!فقالدينار،اربعمائةفغرموه،سامريةأنهافاكتضفعنها

.ديناراربعمائةتساوي()مرتينمتونامتونلهافقال()ا")مئتانمتون

هكذاللعلماءُوقال!)2(،المغطسمدخلعندويجلسيذهبانجيدلرافاعقاد

غريزةيحضىصتصرفهذاليس:لهفقالوا()فلاناغتسلوهكذا)فلان(اغتسل

الأبيف.الأوزنظويفييشبهونإنهملهمْفقالالشر.

فهم،اصرائيلبنيمنجزءالسامريه-للراويةوفقَا-والسامريون.وحرلونشكيمفيالآنيق!مون-

يربطرنوهماسرائيلبنيوتراثمرسىشريعةعلىالمحافظونوهم،الحسلامعليهيوسفنسلمن

،الحراساوالمحافظينتعنيالتيشومريم"اوكلمةشومرونيم"ابهيمونالذيالاسمبين

Lما-والسامريون.السلامعليهموسىثريعةعلىالحراممهانهميعنياسمهمفيالأصلإنهـلحقرلون

ماعلنجوهاوقدالحاضر،عصرنافياليهردبينالسائدةالنظرةوهيوالتلمرد-الماعلماءيراهم

بههمجاءسباياولكئهمإصائيلبنيمنليسوافهمعشر،السابعالأصحاحالثانيالملوكسفرفيجاء

Vسنةالسامرةالىآشورملك Y Yأهلسبيأنبعدوسفراويم،وحماةوكوتابابلمدنمن.مق

هؤلاءأنالملوكسفرفيوجاءالاَشوري،بالممبيالنادلخفييعرفماوهوأشور،إلمماالحامرة

،السباععليهمالربارسلولذلكالأوئان،عبدهمنكانواالسامرةالىبهمجيءالذينالسكان

يصرفوحنى،الربثريعةبعلمهمكي)سرائيلبنىكهنةمنبكاهنلهميؤكأأنآشورملدُفامر

اهلاى"كولبم"اسمالسامرببنعلىالمثاعلماءاطلقفعَدسبقماعلىونجاء+السباعنحهمالرب

منواعتبروممالمراثيل،بنيالىالانتسابأوإصائيل،بنيصفةعنهمبذلكلي!نفواكوت،

اليهود.غبرأي"الجوييم11

راَثي.شرحفيوردكما"امئتان1اللغةفيتعني(

الشريعةفيالضجاسةمنالطهارةطرقمنأساسيةطريقةيعد3المافيالجسدغمراوالغطى(

هوكاملأباباَالمشناكابخصصوقدأيضَا.والجادالإنسانلتطهيرالغطسوشتخدمال!يهودية،

وما،المغطسمواصفاتالابهذافييخناولون،الغطسبمكانالخاصةللتشريعاتامقفاءوت"1

المغطسيكونودَىالما!،ه!امصدرهووما،فيهالموجودالماءحجمهووما)حجمه(ابعادههني

إلىوللنساءللرجالالغطسوميقاتالجمدوكمرالغطسوكيفيةالرعيةالناحيةمن!الحكير

الايهوديأالمرءيعدفلا،اليهوديالدينراعتناقالتهودطقوسمنالغطسويعدالأمور.هذهآخر

اليهوديغبرالعبدعلىففرضاليهود،كيرالعبيدامتلاكطقوسمنالغطسويعد.يغطمىأنبحد

.اليهوديغيرالعبدثرائععليهتطبقوب!لك،يغطىأن
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حدا"(الأتفلمعير--الحكلا-4الصدا-)الطىلتل!هدا

عندماوقالأ:،المغطسمدخلعندولمجلسيذهبانيوحنانالرب!اعتاد

لهفقال.مئليجميلاَنسلاَويتمنينفنيحدقنكنالمغطسمنإسرائيلنساءصعدت

يوسفنسلمنأنا؟لهمفقالالحممصود،عينيخشىمنقولطهذاليسالعلماءْ

وردففدبسوء(نمسهانالححمودعينتستطيعوالاعليهالحسودلعيماتسلطانولا

اباهو!الربيفمَالعين"،علىمثهرهشجرةغصن"يو!مف:9422/تكوينفي

الربيقال،العينتمسهالاأي"العينعناترتفع1بلاعينااعلى1تُمَرأ:أنيتبغيلا

:4816/تكوينفيقيلهنامنحنينا:الربببريوسي

المياهتغيرهاالبحرفيالتيالأسماكأنفكماا)1(االأرضفيكالأسماكوليكثر11

عليه،الحسودلعينسلطانفلايوسفنسلكذلكبسوءالحسودعإن!لحسهاولا

تستطيعلالها)2(،يحللاشيءإتيانعنترفعتالتيالعينإن:تقولأنويحكنئا

بسوء.تمسهاانالحسودعين

بإ:)مشناالثانيالتشريع

وئحبالتفلين"11وضعومناااسمع11قراءةمنوالصغاروالعبيدالنساءتعفى

)3(.الطعامدعاءونلاوةالبابعلىالتي11المزوزا11على(و)المسح،الصلاةعليهم

)الجهالا(:الشرح

فريضةوكل،موقوتةفريضةلأحماواضحفالأمراسمع"11قراءةإلىبالنسبة

نإوتقوله11(لمزوزا"علىالتفلين"11تقيسانوخشيةالنساء،منهاتعفىموقوتة

التفلين".11وضغمنالنساءتعفىلنا:ليقول!فجاء،الرببرب!بيةإقرارفيهماالاشين

11.الاْرضفيكئيراَاوليكئرا:االمقدسللكتابالحربيةالزجمةفيالجملةهذهجاءت(1)

بوءائمطأنالحسودعينتتطيعلاولذلك،سيدهبامراةتزنيأنرفضتاقييوسفعينيقصد)2(

الترجمة.هذهمن98صأنظرالفصلهذامنايأولاالتثريعضمنالتريعهذاجاء)3(
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الثالثالفصل

فىِعضهاقيلأتهبما:تقولأنوخشية،رحماتلأنها:ال!لاةعليهموتجب

فهي".صوتيفيسمعوأنوحأشكووظهرأوصباحاَامساء55/171َ:مزاهـير

علىبَحب)أنهاليعلمناجاءلذلكالخساء؟منهاتعفىوبالتاليالموقوتةكالفروخما

النساء(.

المسحفلنقس:تقولاذخشيةولكن،واضحهذاا؟أالمزوزا11عل()والمسح

يأ-وعلموها11/91،تثنيةفيجاءافقدالشريعةدراسةعل"المزوزا"كل

على"واكتبهاالناليةالجملةفيونص،لبناتكميقلولم11لأبنائكم-الشريعةاقوال

موقوتةكيرفري!ةالشريعةدراسةأنب!:تقولأنفخحثي11بيتكأبوابقوائم

منهاوتعفىموقوتةكيرفريضةكذلكالمزوزا"11علىفالمسحالنساء،منهاوتعفى

"1(.النصاء(علواجبالمزوزا"11علىالمسحأنليعلمناجاءولذلكالنحماء،

فيوردقدأنهبما:تقولأنخشيةولكن،واضحهذا:الطعامدعاءوتلاوة

خبزاًالصباحوفيلتأكلوالحماَالمساءفييعطيكمالربابأن1ة/168خروج

النمساء(،منهاتعفى)وبالتاليموقوتةفريضةالطعامدعاءانتظن()فقد0011لتشبعوا.

النساء(.علواجبالطعامدعاءتلاوة)أنليعلمناجاءولذلك

يأ-اليينكأسعلىالدعماء)تلاوةالنساءعلىيجبهلأهفا:براَدارافقال

نصتفريضةفهو)2(؟(السبتليلةعمثماءطعامتناولعندالمختمر-العنبعصير

:28/"خروجفيوردما)هل3موقوتةالفريضةهذهجعلالذيفما،التوارةعلصِها

تعفىموقوتةفريضةوكلاليين(كأسعلاذكرهأي"لضقذسهالسبتيوماذكر11

النساء3منها

راَشي.لثرحفيجاءبهـااسخعفَوقدبتصرفترجمةالمربحينالقوسينبينما)?(

،ههامشراجع.دينيأالسيتيو!بدايةعنبهاالإعلانويضم11(اليومتقديس11الثعيرةهذهت!مى)2(

الزجمة.هذهمن3حما

233

http://www.al-maktabeh.com



ثددإ،الأقغسيز-الحكاء-الصداة-)ادذكرالتل!ود

وكل؟التوراةفيتردأولمرابا:لهفقالالعلماء:وضعهافريضةإنهاأقي:قال

فيوردلقدقائلاَ:راباواستدركالعلماء،أوحبها(التوراةفيجماءت)التيالأوامر

يوماحفظ512:11/تثيةفيوجاءلتقدسه"،السبتيوماذكراا5:2/8خروج

نأوبماا)ا"الذكرا11يتضمنفهو"الحفظ11علىفيهنصأمروكل011..لتقدسهالسبت

الدعاء)تلاوةأيضأالذكرعليهنفيفرض،السبتيومحفظعليهنفرضالنساء

اليين(-كأحماعلى

التوراةمنفريضةالطعامعلىالدعاءالنسماءتلاوةهللرابا:رابينافمَال

وبالتالي011..الربتباركوشبعتأكلتافمتى851:1/تثنيةيخاوردماإلى)استناداَ

كثيرين؟عننيابةالفر!ةلتؤديالعلماءوضعمنأنهاام(؟موقوتةغيرفريضةفهي

فالنهـمحاء"(أعطاكالتيالجيدةالأرضلأجلالربوتبارك11تقولالنص)فتكملة

الكهنةأنكماابيهن،نصيباخذن!لفحادوبنات،الأرضمننصيباَتاخذلم

مأ،الطعامدعاءيقولواأنينبغيلاوبالتاليالأزض،مننصيباَياخذو(لم!واللاويين

يأ-أجسادثافيمعناقطعئهالذي"عهدكيت!منالدعاءنصأنهو:السببأد

يتعلمنولمالربمععهداٌيقطعنلمفالنساءا؟اإياهاعلمتناالتيوشريعتك-الختان

العهدالطعامدعاءفييقللممن:البابهذ(من94صفحةوجهيخا3وجاالثريحة

()2(.الطعامدعاءيؤدلموالشريعة

واستثناءالئوراةمنفالد"كاء،التو!اةمنالطعامدعاءإد:باطمئنانقلت!!ذا

لمالنساءدنالعل!ءوضعمنإنه:قلتإذاولكن،التوراةمنتلاوتهمنالنساء

أداءفيجماعةعنيصوبلاأمر،عليهيفرضلممنوكلالأمر،هذاعليهنيفرض

دعاء)الصغير!الابنيتلوقالوأةلقد:الحكمهذاخذذلك؟تفسيرفىِايأمر،هذا

وجهالنكاحبابفيالعلماءشرعوقدما،عملأتفعلألا11احفظ11بالمقصودرآشيى:!حفيجاء(1)

غيراممرقودةفريضةكانتسواءالن!اءوعلىالرجالعلفريضةالهنراهيكلأن92:!فحة

التوارة.فيالحقوباتفيوالمرأةالرجلبينساوىالربلأنا،موقوتة

.الإضافاتوفيرآشيشرحفيجاءبمابالاستعانةبت!رفترجمةالأقواصبينما)2(
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يلثالتاالغحمل

الحكماءولكنبعلها.عننيابةوالمرأة،سدهعننيابةوالعبد،أبيهعننيابةالطعام

عنه.نيابةالطعامدعاءوبنوهزوجتهتتلوالذيالرجلملعونلمحالوا:

إلتوراةاستثنتهممنواستثنىالحوراةفيجاءفإذا،التوراةفيوردإنه:قلتفإذا

علهمنصشامَنْاستبعدالعلماءوتولالعلماء،وضعمنإنهقلت:إذالكنفحسناَ،

تشطبقحالةايعلىلكن.الطعامدعاءبتلاوةملزمالصغيرإنلكليقولاوجاء،ال!وراة

العلماء)1(،حددهالذيالطعاممفداريأكلمنكلالأقوالهذهتنطبق؟الأقوالهذه

العلماء.عليهمنَمقَمَنْليستبعدالعلماءوضعمنتشريحوهوالصغيرجاءفقد

نإ:اَسيالربيعننقلاَأخرىوأحيانأآميالربيعننقلاَعويراالرافروى

تثنية11توراتكفيورد:العالمينربتباركالقدوسأمامقالتالخدمةملائكة

بنيصوجوهإلىقنظر!او!ارشوةيقبلولا)2(وجوهإلماينظرالا1اا؟ا156/

قائلاًةعليهمفردا.اعليكوجههالربأيرفع6:261/عددفيوردفقد3إسرائيل

وباركثوشبعتاكلتومتى11التوراةفيكتبثوقدإلسرائيلإلىافظرلاوكيف

ئمرةالطعامكانلوحتىالطعامدعاءوقالواانفسهمعلىفضيفوا11،إلهكالرب

لرايوفقاَبيضةالطعامكالطلو!تى(لدعاءوقالواميئير،الرب!لرأيوفقاَزيترنا

!ودا.الربي

ج(:-الثالقأمشفاالتشريع

الذيالدعاءولايسبقها،الذيالدعاءيقولولااسمع"11قراءةالجُنُبيردد

تناولطيسبقالذيالدعاءيفولولا،الطعامتناوليليالذيالدعاءويقوليليها،

يليها.والذييسبقهاالذيالدعاءيقول:يهوداالريأويقول.الطعام

ببيضة.يهوداالربوحددهفلتونبثمرةميئيرالرببحدده()1

11.بالوجوهيأخذلاا1المقدسللكلخابالربيةالترجمةفيوردل!)2(
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الأثدر!(تفسيا-الدعاء-ةالصدر-)ال!كلأالقل!ود

:(لالجما)ال!فمرعا

ليسأنهظشثفإذاكالتلفظ،القلبترديدأنهذأمنيفهمرابينا:قال

ويخرجكالتلفظبالقلبالقديدلكونإلاإذن؟عليهالتشريمنصفلماذا،كالقلفظ

سيناء)ا".فيوجدناكماالشفتينمن

الترديدانتظنكثحَاإذا،كالتلفظليسبالقلبالزديدإنحسدأ:رافقال

لماذاكالتلفظليسبالقلبالزديدانبماولكن.الشفتينمنيخرجكالتلفظبالقلب

بقلبه3يرددهاوقالأ:عليهنص

بلا(أالجُنُبولمجلس(اسمح)قراءةبالجميحينشغللالكي:إليعزرالردبقال!

ذلك.علىالأخيرالفصلوسينص،عمل

شرعنا:وقد.الصلاةإنهالجماعةتؤديهالذيالفرضعنأهفابرآدارافقال

وذلكيقصرها.ولكنالصلاةيقطعفلاجنمبا،أنهوتذكريصلواقفاَالمرءكالطإذأ

فالصلاة!الحالئينفينحتلفالأمرإن.يصليفلايعشرعلمكانإذاأما!ما،شَرَعلأنه

بربوبيةاقرأرفيهليسالطعامتناولهيليالذيوالدعاء،الرببربوبيةاقرارفيهاليس

الطعامتناوليليالذيالدعاءالجنبيقولأن،الطعامألممابالنسبةشرعناوقد،الرب

اسمع"11قراءةعلىالتوراةتضصاول!،الطعامتناوليسبقالذيالدعاءيفولولا

العلماء؟وضعمنفهيالصلاةأأما(؟الطعامودعاء

إسرأئيلبنىمرسىأمرعندما(91/51)خروجفيجاءماإلىعزراالنبياشند:راَشيشرحفيجاء،1)

امرأته،لمجامعمنعلىالطهارهَأجلمنالغطسوجوبعزراوش!ع،أمرأتهمنمنهمأييقتربألا

اد...يأبحائكال!ثريعة(اقوال)أيوعلًحها(951-4/أتثيةلاوردفقد،بالشريعةيعولأنقبل

بالقلبالترديدإن:الإضافاتفيوجاء..011حوريبفي)!طالربأمامفيوقفتالذىاليرم

فحفهمس،يحكلمونلا،!امتونأخهممنالرغمعلىيطهرواأنالجصبعلىكانسيناءففي،كالتلفظ

كالزديد.السمعأنذلك
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الثالث(!صل

فيجاكاماسنده؟الطعامتناوليليالذيالدعاءسندهومايهودا:رافقال

الذيالدعاءسندهووما0011إلهئا.الربتباركوشبعتكلتافمتى851:1/تثنية

عظمةأعطوا:أناديالربباسمأنيا32/3:الثنيةسندهالثريعة؟دراسةيسبق

11.لإلهنا

علىقياساَالشريعةدراسةيليالشريعةدعاءأنتعلمنالقد:يوحنانالربيقال

ليحمبقالطعامدعاءانأوتعلمنا(إ)؟(والصعب)السهلمعيارباستخداعالطعامدعاء

(،والصعب)السهلمعيارباستخدامالمثريعةدراسةدعاءعلىقياساَالطعامتناول

معيارباممتخدامالطعامدعاءعلىقيماساَالشريعةدراسةيليالشريعةدراسةودعاء

بعدقولهوينبغي-تضاولهقبلالدعاءقوليتطلبلاالطعامأنفبما،والصعبالسهل

نأالأولىمنأوليح!قبلها،الدعاءقولتتطلبالتيالشريعةفدراسةإذاَ،تناوله

الشريحةءدعاءعلىقياساَالطعامتناول!يسبقالطعامودعاء3بعدهاالدعاءاقول

دعاءيقالأنتحتاجلاالشريعةدراسةأنافبما،والصعبالسهلمعيارباستخدا!

،بعدهالدعاءيقالأنيتطلبالذيفالطعاملذاقبلها؟دعاءيقالأنوتتطلببعدها

قبله3دعاءيقالأانالأولىمناو)بس

أحبهاماستتباطفاتجشخدمالتيالأساسيةمن.المعاييرعيارهؤ:والصعبالسهلأ!7176الأ)1(

أمرينبينيقارنبسطِمنطقيمعيارالأساصفيوهوالمعايير(انواعجميعضمنويدرجالمقرا،

يحدالذىهوالسهلالأمرأنالمعيارهدامنونتعلم)ببميإإ،سهلوالآخر)مهم(صعباحدما

فيوجدسواءصعباَيعدالذىهوالصعبالأمروأنسهل،أمرقِأوصعبأمرفيوجدسواءسهلاَ

"أنة125/إريافيجاءماأمثلتهومنالمقرا،فيموجردالمياروهذا.صعبأمرفيأوسهلأمر

وأطلقواكثيراَ،المعبارهذاالعلماءاستخدموقدا؟االحيلتسابقفكيف.ْفاتعبوكانةمعجريت

ومن.المنطقطريقعناليهالتوصليتماستشتاجكلوبعني11الأوْلي11اواإالحكم11اسملشيوعهعليه

السهلفايأمرجوانبهجميعفيصعباَأوسهلأليسالأمرأنثبتإذاالمعيارهنهاعلىالأعزاضالممكن

علالقياصفيالمعايير(منغيره)ولاالميإرهذايستخدمولا.اخرىصعبةجوانبعلىيحتويمثلاَ

اقوالعلىالتوراةفيأمرقياسفيي!ت!خدأولا..الوارةفيصراحةيردولمسيناءفيموسىفعلهامر

العلماء.أقوالعلىالحكمفييعتخدملاكماالعلماء،
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-ثد!"(دأlتفلممير-اك!اء-4الصدل-)الذك!التل!ود

بتاولهن!متصتعالذيال!طعامبين،القياساستخدامأعلىاعتراضويوجد

تناولابعدالدعاءالمرءيقولأنشعنا:وقد.العالمحياةوهيالشريعةودراسة

الطعامدعاءإنيقول)الذيالرايبذلكورفضشاوله،قبليقولهولاالطعام

(.الطعامتناول!يسبق

لا؟ام"اسمع11قراءةقرأهليدريولاالشكالمرءساورإذايهودا:رافتال!

لا؟ام"ويقين"حقدعاءقالهفىليدريولاالشثالمرءساورإذا.قراءتهايعيدفلا

قراءته.يعيدأذفعليه

العل!ء،وضعمن"ا!ممع11قراءةهل:وقاليوسفرافاضرض؟السببما

)عن67/تثنيةفيوردلقدأب!:لهفقال!؟التوراةعليهنصث"ويقيناحق1ودعاء

!3التوراهَيخاالكلامهذايردالم"،تقوموحينتناماحينا؟إاسمعقراءة

يسبفهاالذيالدعاءيقولولا،بقلبه"اسمع11قراءةالجُنُبيرددشرعنا:ولقد

قبلالدعاءيقولأولاالطعامتناوليلىالذيالدعاءويقوليليها،الذيالدعاءولا

قراءة)بعديقالولذلكالت!راةمنااويقيناحق1دعاءأنظننتدنتناوله

لأنههلاسمح"،11قراءةبعد"ويقيناحق1دعاءقولسببهوفمااسمع"(.11

قراءةيخاالخروجإلىفشار(كذلكالأمركانإإذامصر؟منالخروجإلى)يشير(

تتضمنفهيتفضلهاسمع"11فقراءة"ويفيناحق1دعاءإلىحاجةولااسمح

(.الرببربوبيةوالإقرارمصرمن)الخروجالأمرين

لا،اماسحعقىاءةقرأهليدريولاالشلثالمرءساورإذاإليعزر:الرييقال

يُعيدفلالا،أمصلَّىهل:يدريولاالشكساورهطذاقراءتها،يعيدأنفعليه

،اليومطيلةيصليالمرءليت:يوحنانالربيقال.الصلاة

(ال!لاةإيُنهِييتو!طصلىأنهوتذكر،يصليالمركاكانإذايهودا:رافقال

سألهأبوهبررابابيتفيكناعندما:نحمانرافيروالمالدعاء.متصفطكانحتى
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الثالثالف!مك

قدالسبتان(يصلون)وهموتذكروااخطؤواإنهموقالوارافمدرسةمنتلاميذ

نإ.الدعاءهذايتمواأد!عليهملنا:فقال)الدعاء(؟يتمونهل3يفعلونف!ذادخل

أما،للسبتإكواماَعظخففو(والعلماءفرضعليهالمرء:فهناكنحتلفتانالحالتين

كلفعلاَ.صلىقدفالمرءهنا؟

ثصلي،بهاعةفوجدالمعبدودخلالمرءصلىإذا:شموئيلعنيهودارافقال

منكانفلا.وإلاثائيةمرةيصليهاالأفعليهجديداًشيئاَيقولانمقدورهفينى!إذا

فردعنتتحدثعاليهذكرهاالتيالحالاتلأن،ذلكعلىينصأنالضروري

الصلاةهذهصلىقدأنهيُصَئَنوهوتذكرفردوعنلا؟أمبمفردهصلىهليتذكرلا

قدأنهاخرىجماعةفييصليوهووتذكرجماعةفيصلىفردعنأو،بمفردهقبلمن

الحالة(هذهفي)فهوتصليجماعةوجدثمبمفردهصلىإذاأما،الفرضهذاصلى

ذلكفهمناوإذا.توضيحهالمشرعارادماوهذا.الصلاةيعيدأنوعليهيصللمكانه

كانبدأ،قدأنهإلىفنظراَيصير،وهوتذكرمنحالةفيلكنهنا،الصلاةيبدألملأنه

.ال!لاةيكمللا:يقولأنالضروريمن

فيكانفإذا،تصليجماعةووجدالمعبدالمافرددخلإذاهونا:الرافقال

رعاءإلىهصبور!)شاليحأالإمايصليانقبلال!لاةوينهييبدأأنمقدوره

فلا.وإلافليصئَننُفّر،أيا)1(ا"موديم

قبلصلاتهو!ييصليأنالمرءمقدورنبكانإذا:ليفيبنيهوشعالرد!يقول

فلا.دالايصئنالأفعلمِها)2(،القداسةدعاء"11إلمماالإماميصلأد!

الحزانخلفركوعوهمهمسأالجمهورويرددهالصلاةأدعيةمنع!ثرال!امنالدعاءوهوديم,()1

.()المرتل

ياأنتامبارك1الدعاء:!ايةفيالحزالأخلفالجمهورويرددالصلاةأدعةمنالثالثالدعاءوهو)2(

الفدوس.الإلهرب
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لم(حد!الذقفلعمي!-لخ!د!ا-ةلصدلا-كدالط)لتل!ودا

صلإذاالفرديقولهوهل"القداسة11دعاءحول)اختلفواالعلماء؟اختلففِممَ

يهوشمعالرب!أمااالقداسة11دعاءيقولالفردال!يعتقدهونافالرافلا؟!اوبمفرده

آد(رافقمالوكذلك.بمفردهصلىإذا"القداسة11دعاءيقرللاالفردأنيعتقدفهر

لاويينلاجاءماسنده3االقداسة11ْدعاءيقوللاالفرداناسندهوماأهفا:بربر

يكونلااقداسةأفيهقولفأي..011،إسائيلبنيوسطفيافأتقدس321:لم22

(.جماعة)أيافرادعشرةمنبأقك

وردلقدابا:برحياالربياخورنبايْلقاالمقر)؟منالتشريعهذ)أستنبطكمِف

33:'/6عددفيوسط"11كلمةووردت"وسط11فيكلمةالمقرائيةالجملةهذهفي

فيفالجماعة)أفراد(عشرةهناالجماعةانفبماا)1(،الجماعةهذهوسطمن"أبتعدا

أجلمنالصلاةيفطعونلاحالأيةعلىوالجميعايضاَ.)أفراد!ع!شرةالصلاة

."اموديم1دعاءترديدأجلمنولااالقداسة11دعاءترديد

الىمباركأالعظيماسمهاليكن1ليردد:الصلاةالمرءيقطعهلالعلماء:وسئل

وريشيهوداالرببإن)فلسطين(:منجاءعندماديميرافوقالالأبد.0011)2(؟،

اسمهاليكن1لترديدالاصلاتهالإنسانيقطعلاقالا:يوحنالطالربيتلمبذفيلفيمش

بهذايؤخذولا،يتوقفانعليه،الإلهىالعلميدرسكاندانحتىمباركاَ"العظيم

.الراي

الأمورائىإلىبالنسبةيليهما:واللىييسبقهماالذيالدعاءيهوداالرب!يقول

كلامينطقانلهيحلالجنبانيرىيهوداالربأنيعتقدالذيالجمارا()عال!

موجهوالكلاماالجاعةهذهبينمنافترز11:المقدسللكتابالحربيةالزجمةفيالجملةهذهوردت)1،

.وهارونموسىالمهالربمن

المشنامنأجزاءقراءةبعدويقال)المرتل(الحزانيقولهالغالبوفيالجماعةصلاةفييقالهدعاءوهو)2،

.الحرانخلف"آمين"الجمهوريرددفقرةكلوبعدوالتلمود،

http://www.al-maktabeh.com



الثالثالفصل

كلامينطقأنعليهيحرمالجنبانسندهوما:ليفيبنيهوشعالرب!يقلالم،التوراة

لأبنائك(التوراةأقوال)ايوعلًمها951:21-4/تئنيةفيجاءماسندهالضوراةأ

نبإلهكالربامامفيهوقفتالذياليومافي1بعدها:وجاءااأبنائكوابناء

هناالجنمتعلىيحرمكذلكحورببفيالوقوفمنالجنبحرمأنهفبماحوريمبا"،

(-التوراةبكلام)النطق

فقدها)1(،المجاورهَا11علىللمقراتفسيرهفييعتمدلميهرداالؤبيانْقكو(ذا

إلمهاستناداَالأحكامواستنباطالتوراةتفسعزبعدمقالمنحتى:يوسفالرافروى

طريقةيستعمللميهوداالرب!هووها،التثنيةسفرذلئامناستثنىفقد"المجاورة11

التثنية.سفرفيواستعملها،التوراةمنالأحكاملاستنباطالمجاورة

في-المجاورةطريمَةاسضعمالينبغيلا:قالمنعليهاعتمدالذيالمصدرهوما

لقدعزايبنقال67:صظهرسنهدرينفي)برايتا!فييردالم؟التوراةاسفاركل

اضطجعمن"كلبعدهاوجاءتعيشبى"ساحرةتدعالا2218:1/خروجفيورد

منأنفبماواحد،فحكمهمامتجاورتانالجملتينانفبماقئلاَ"،يفتلبهيمةمع

هلبهودا:الربيلهففالرجمأ،تفتلالساحرةفبهذلكرجماَيقتلبهيمةمعيضطجع

ثمالسحرةضمنكاناالطالعيقراومنفالعرافلا3واحدفحكمهماتجاورتالأخهما

الطالج-يقرأومنالعرافحكمعلىنقيسوانالسحرةعنشيئاَلناليوضحخرجا

رجماَ.تقئلالساحرةفكذلكرجماَالقتلحكمهاأنفبما

جاءمامصدرهالتثنبةأسفرتفسيرفيتستدملالمجاورةإنقالمنمصدرهوما

التيينكحأنللمرءيحلإليعزر:الرب!يقول4؟صوجهالأراملباب)برايتا(في

التأهـلل،طريقعنالشرالعاستنباطعلىتعتمدالمقراتفسيرفيطر!ةهي)سمرخيم(المجاورة)1(

،التوراةفيالطريعَةهذهباشخدامبسمحايهوداوالربي،اخرىلفقرةالفقرةمجاورةإلممااشنادأ

فقط.النيةسفرواس!نى
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ثد!،(الذتفسي!-الخ!اء-الحعد!4-)دلثك!التل!ود

يهودا؟الوييلهفقالأغوافا،التيأوابنهاغت!بهاوالتيأغواها،الئيأوأبوهأغتصبها

ماسندهوما:رافعنجيدلرافوقال.أغوأهااوأبوهأغتصبهاالتىِينكحأنلهيحل

أليهامرأةرجلبتخذالا1"3:لم22تثنيةفيجاءمأإلىاستندهليهودا؟الرب!قاله

التيعنسندهوأما،ابوهرآهالذيالذيليكشفلاايا،اأبيهذيليكشفولا

لأببمعهاأضطجعالذيالرجلافيعطيا:الجملةهذهقبلوردمافهوابوهاغتصبها

التثنبة،سفرتفسيرفيالطريقهْهذهتستعمللافقالواا...ْالفضةمنحمعنمينالفتاة

3!المجاورةطريقةليفىيهوشعبنالرببيستعملاولم،متجاورةالجملأليست:فسالوه

حوهـلب+جبلفيتلقاهاوكانهالمقرأترفعهالتوراةابنهيعقَممنكل:قالفقد

منهانزلالئيوالحائض!،المنيرأىالذيبالسبلانالمصابأنشرعنا:وقد

اللطهارة(،يغطسواانعليهملمجبدماَورأتبعلهاعاشرتالتيوالمرأةمني،

الذيبالسيلانالمصابألايهودأالرببيعفِل!+الغطسمنيهوداالربيوأعفاهم

اوجبلكن(شفائهبعد)إلايغطسأنينبغيلاالأساسمنلأنهالمنيرأى

الغطس،منالجنباعفىقديهوداالوبإنقلتدانفقط،الجنبعلى)الغطس،

العلماء،قوةمدىيرفكلكيالمنيرأىالذيبالسيلانالمصابحولاختلفواوقد

تغطس.أنعليهايجبدماَرأتثمزوجهاعا!شرتالتيالمرأة:النهايةفيقيلفقد

نأفبماهناأما،واضحأمرفهوالعلماء،إنهمقيلإذا؟التشريعهذأقائلمن

علبهفرضوقدأساساَ،يغطسأنعليهلمجبفلاالمنيرأىالذيبالسيلانالمصاب

تغطسأنلمجبالأساسفيفهيدماَورألتزوجهاعاشرتفالتي،الغطسالعلماء

مؤكد.وهذا(أللطهارة

عاشرتمنبالتحديد:قالفقدجهودا،الربيهوالتشريعهذاقائلليسولكن

ذأعليهيجبفقطالجنبلكن،تغطسال!يجبلاحائضأخهاورأتلفوجها

ذهنه.قييستحضرهبلالدعاءيقول:تقلولايغطمس،
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الثالثالفحسل

الجنبأننشرعالم(؟ذهنهفيالدعاء)الجنبيستحضرأنيهوداالرب!قالو!ل

الذيالدعاءيقولولااسصع"11قراءةيقراانعليه،يغطسلكيماءيجدلمالذي

يقلولايئناوله،انبحدالدعاءيتلو،طعامهتناول)وإذا!يليهاالذيولايسبقها

الرب!قالةماهذا.شفتيهبهيحركولاقل!فييرددهانوعليه،يتناولهاْنقبلالدعاء

يحركان)عليه(الطعامدعاءفيأواسمعقراءةفيسوأء:ففالحِمود)الرد!أماميئير،

(.الاثنين1قيشفتيه

Ptp.3جهوالربيجعكلقد:يسحقبرشحمانراف!ال 3iدرخكخشرلِعاتالطعام(

اقوال)اياوعلمهاا:91-45/تئنيةفيوردانه)برايحا(فيجاءفقدإرص()1(،

الربأمامفيهوقصاالذياليومافي1بعدها؟وجاءابنائك"وأبناءلأبنائكالئوراة(

فهنا،ورعدةوقىعوخشيةخوففيكانهناكالوقوفأنفبما"،حوريبفيإلهك

نإقالواهناومن،ورعدةوفزعوخشيةخوففيالوقوفيكونأنلمجبأي!اَ

فييقرؤواأنلهميحلالحائضوطأومن،بالبرصوالمصاب،بالسيلانالمصاب

والتفاسير،والأحكاموالجماراالمشنايرددواوان،والمكتوباتوالأذمياءالتوراةاسفار

ذلك.الجنبعليحرملكن

شريطةترديدهااعتادالتي)المشنا(تشريعات()الجنبيردد:يولصيالرب!يقول

يعلمولاالمشنا(أالجنبيعلم:يوسفبنيوحنانالربييقول.لأخرينيعلمهاألا

اسمينطقألاشريطةالجمارا)الجنب(يعلمأبيمثمالومْبنناتانالرب!يقولالجمارا.

السندلاريوحناذالريأيقولأيفسرها.التيالمقرافقراتفييأتيالذفيالمفسرالرب

التفسيرأجلمنالدينيالمعهد)الجنب(يدخللا:معلمهعننقلاَعقيفاالربيتلميذ

اينزيقبنبدرالملحقةالأبوابمنباباسموهر،السلوكوقواعدالأداب:تعنيارصدرخ)1(

قواعد؟يضموهوعامةبصفةوالأخلاقالسلركقراعدويتاول،البابليالتلمودفيالأضراركضاب

عئرةمنبتكونالذيالصغيرالسلركوقواعدفصلاَ،عشراحدمنيتكونالذيالكبرالسلرك

.اللامعنفصلإلىبالإضافةالثريعةدارسسلوكآدابتتناول!فصول
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لم(ثدلأدذدفس!-الحط!-الحعد!ة-ك!دذ)لتلمهدا

بمقدوريهوداالريييقولأ!لاَ.الدينيالمعهد()الجنبيدخللا:ويقولون.اساسأ

رأىانحدث،والآدابالسلوكقواعدإرص(درخ)تشريعاتيرددأن)الجنب(

منفصلاَأسمعنا:تلا!يذهلهفقالالنهر،شاطععلىيصثيوكانالمنيئحِموداالربب

ماهذاليسةلهفقالوالهم،وشرع)تطهر(وغطسفنزلإرص(،)درختشريعات

درختشريعاتترديدقبلالجنابةمنللتطهرالخطسيجبانهتعلمنالمي)1علمتنا

فأنا!بذلكلهم)وأسمحالاَخرينخلىانجففأننيمنالرغمعلى:لهمفقال.إرص(

نفسي.علىاقسو

تتنجس،لاالتوراة)كلام(أقوال:يقولكانبتيرابنيهوداالرب!أنروي

الرياصوتمناعلىبصوتهيهمهموكانجنباً()كانللشريعةدارساَانوحدث

تتنجسلاالتوراةفاقوالما،كلامكفيتضحفمك(فتحبنييا:لهفقالبتيرا،بنيهودا

فبما0011+الربيقولكناركلمتيهكذااليست2392:11/إرميافيجاءماإلىاستناداَ

تتنجس.لاالتوراةأقوالكذلكتتنجسلاالنارأن

قالاالذي،العايالرببمؤيداَالجمارايعلمولاالمشنا،)الجنب(يعلممار:قال

ولاالمشنا)الجنب(يعلمهو:التشريعإن:رافعننقلاَيعقوببرآحاالرببعن

وهذاالجمارا،يعلمواولمالمشناعلموافقد)التنائيم(المشنامشرعيمثلالجمارايعلم

ميئ!ير.الربيماقالهماهو

!عيحرمجمليئيل:بنحنيناالربيعننقلأجمليئيلبنيهوداالرببيقولط

..وذاكهذايعلمأن(أللجنبيحل:ويقولون.ذاكأوهذايعلمأن)الجنب(

السندلار،يوخنانالربنهجيش!جف!وذاكاوهذاالجنبيعلمأنمجرمقالفمن

بتيرا.بنيهوداالربينهجينهجفهووذاكهذايعلمأنللجنبيحلقالومن

ظهرصفيالمقدسةغيرالأشياءبابأيأحولينفييسحقبرفحمانرافقال

الربيحمجفيتبع)التخفيف(فيالثلاثةالشيوخنهجنحوكلهالعالميميل136(؟
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البالثالفحمل

و-ج4(،18/تئنيةفيوردكماالكاهنحقمن)وهوالغنمجزازأولفيإلعاي

العايالربيفيقول:التوارةقراءةفيبتيرابنيهوداالربيونهج،الهجينفيياشياالريا

اوليُحطيلا(:ا"8صظهروفيالسابقالشاهدحولين)يخاالغنمجزازاولعن

فلسطين.لأإلاللكاهنالغنمجزأز

29تثنيةفيوردمافسرفقدياشياالرببأما / Yكرمكتزرعالا1:الهجينبشأن

وبذوروالشع!رالحنطةزرعإذاإلايدانلاالمرءبأنالققرةهذهففسز"صنفين

أقوالعنقالهففدبتيرابنيهوداالربيأمامعاَ(،وكرومزرعخهجين)فهذامعاَالعنب

ابطلوا:قاب!(فلسطين)منزعيرىجاءوعندما.تتضجسلاالتوراةاقوالإنةالتوراة

)المفروضاليدغسلابكل:لهفقالوايطهر(،لكيالجنبعلى)المفروضالغط!س

الربينهجينهجفهوللجنبالغطسلمجابطالقالفمنإ.مقدسشيءأيلمسقبل

تقالالذيحسداالرافنهجينهجفهوأليدينغسلبإبطالقالومنبتيرا،بنيهودا

.الصلاةموعديحينعندماالماءعنيفئشمنعلىاللعنة

)قب)1((مكاييلئسعة(جسده)علىيضعالذيالجنبإنعلماؤنا:شرعوقد

لابنعقيفاالربيبهاوهمسعقيفا،للربينحومبذلك!سوقدطهر.فقدماء

مناثنانذلكحولواختلف.السوقفيتلاميذهوعلمهاعزايابنوذهب،عزاي

فقالبرزبيدا،يوسيوالرل!أبينبريوسيالرب!.وهمافلسطينفيالجماراعلماء

فمن0،لتلاميذبهاهمسعزايابنإنالآخر:وقالعلمها،عزايابنإنأحدهما:

)فدارسوالتناسلتوقفوخشيةْالشريعةدرأسةتوقفخشيةفذلكعلمهاإنهقال

إنهقالومنإ.الغطسمشفةبسببزوجاتهممعاشرةعنيمتنعونكانواالمئريعة

إلىيذهبون)ولاكالديوكزوجاضهمبجوارال!ثريعةدارسويظلانخشيةبهاهمس

(.الشريعةدراسة

الحجم.ضآلةفيالتلمودنجاالمثلبهويضربالمفرا،عصريخاللغلالمكيالأسمالقب(1)
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إ(الأثلاتفسي!-الخلاء-بحعد!ة-)الذك!دالتل!

بانأوسمحواالغطسبشأنتساهلوا)العلماء(أنسحعحشا:ينايالر!!قال

تشددوااخهموسحصساماء(.مكاييلتسعةجسدهعلوضعإذاالحمامفِىالمرءيطهر

يتشددمنوكلسيئا)1(،اربعونسعتهمغطسفيبالغطسألزموا)أيبخصوصه

0.عمريطلنفحطعلىويقس

هوومنالسحر،فييغطسونالذينالجنبهممَن:ليفيبنيهوشعالرب!قال

لمجاالذيالغطسإنقالمنوقال!؟التوراةاقوالينطقأنالجنبغلىيحرم:القائل

وهل3!مكلاييلبتسعةيكونأنيمكنلسيئاأربعونسعتهمغطسفييكونأن

!الجسد؟علىالماءوضعمعيتساوىالغطس

سيئا(4؟سعتهمغطسفييكونأنيجبالغطمسإنقال)منحنيا:الرببقال

امراةمنطلبلرجلحدثمساواقعةرويتقد.تشريعهحولعالياًجدارأبنىفقد

علىفابتعد!؟تغطسلكيسيئاأربعونلديكهلالعابثأيها:لهفقالتجمها،يزتيأن

الفور.

كانإذا؟الغطسبخصوصالسادةاحماتتهاونونلماذاللعلماء:هونارافقال

لهفقال)الدافئة(.الحماماتفييغطسانفيمكن(المغطسفيإالمياهبرودةبسابا

هونا(:الرافاهفابرآداراففقال؟دافعماءفيالغطصلمجوزهلحسدا:راف

اذهبلشمعيافقال.حمامقيماءحوضفييقعدفكان،مثلكيفعلزيراالربيكالط

هذاكل)فعل(لمأبا:برحياالربيلهفقال،عليوألقهاماء،مكاييلتسعةليوأحضر

للغطسسجئاالأربعينأنفبماشيئا.الأربعينعلىقاسلقد(.:له)فقالقعد؟ولماذا

لقدللغطص.ولب!ستالجسدعلىتلقىالتسعةالمكاييلفإدأالجسد،علىتلقىولا

فيجسدهعلىالشريعةدارسويلقيهاالكيمكاييلتسعةتسعجرةنحمانرافاستن

إ*التوراةقراءةقبلالسَحَر

لز.ا303حالياَيعادلوهووللسوائلللغلالهقديممكيالااسمالسيئا:(1)
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اللالثالغ!عل

نإيهوداْوالرب!عفيفاالربعننقلاَقال(فلسطين)منديميرافجاءعندما

المريضلكنعفواَ،منهالمنيّينزلالذيالمريض!علىالاالماءالقاءيخرعوالمأالعلماء(

يوسف؟راففقالسيحا.باْربعينيطهرأدأفيجبالجماععندمنهالمنيئينزلأالذي

.نحمانالرافجرةفلتنكسر

حجرةإلىجماؤواأدنحدثا"ا(أ"أوشَافي؟قال(فلسطين)منربينجاءوعندما

عنإلاالكلامهذايفولوالمالعلماءإن:لهمف!لآسيرافوسألواأوشعيا،راف

فإنهلمحفواَمنهالمنيئينزلالذيالمريضاما،الجماععندالمنيمنهينزلاالذيالمريص

قدها،نحمانالرافجرةش!قفاتفلسَلشم:يوسفراففقالشيء.كلمنيعفى

عزراتشريعاتحولالمشنا()علماءوالتنائيمالجمارا!)علماءالأمورائيماختلف

المعافى(ل!نسان)الغطساستنعزراإنةأبنقالعزرا.شرعكيففلننظر"3(،النبي

)يطهر(فقالعفواَمنهالمنيينرلالذيالمعافىأما،الجماععندممهالمنيينزلالذي

أحدهمفاعتقدالمريف،حولىالجمارا()علماءالأمورائيمواختلف،مكاييلبئسعة

عفواَ،منهالمنيئُينزلالذيكالمعافىالجماععندالمنيمنهينزلالذيالمريض!أن

واعتقدعفوأ،المنيمنهينزلهالذيكالمعافىعفواَ،المنيمنهينزلالذيوالمريض

عفواَ،المنيمنهينزلالذيكالمعافىالجماععندمنهالمنيينزل!الذيالمريضأنالآخر

شيء.كلمنيعفىعفواَالمنيمنهينزلالذيالمريض!بينما

إلقاءشرعفهلاللجغب(الغطسشرعالذيهوعزراالنبيكاناذارابا:قال

قالبينما،الجنبعلىوفرضهالغطسشرععزراإنمار:قالفقد3الجسدعلى3الما

عندمنهالمنيينزلاالذيالمعافىعلىوفرضهسيئاأربعينفيالغطس-كزراشرعرابا:

وجاءعفواَ:منهالمنيينزلالذيللمعافىمكاييلتسعةوشرعواالعلماءوجاء،الجماع

ديني.معهداسم:أوشا(1)

الأضرار.كنابأينزيقينسدرمنالأولهالبابايقاما()بابافيوردتوقدتشريحاتعثرهي)2(
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لم(ثد!الذتفللحي!-دحكنأا-!لصد!ا-)اللاىدلتلموا

منهالمنيينزلالذيالمريضأناحدهمفاعتقد:المريضحولواختلفواالجماراعملماء

المنيمنهينزلالذيوالمريض،الجماععندمنهالمنيينزلالذيكالمعافىالجماععند

منهالمنيينزلاالذيالمعافىانالاَخرواعتقدعفواَ،المنيمنهيخزلالذيكالمعافىعفواَ

الجماععندمنهالميينزلالذيوالمريضسيئا،بأربحينيطهر(أن)عليهالجماععثد

المريضلكنمكايلإ،بتسعةيطهر(انو)عليهعفواَمنهالمنيينزلالذيكالمعافى

شىِ-.كلمنيعفىعفواًمنهالمنيينزلاالذي

الجماععندمنهالمخيينزلاالذيالمعافىانهوالمعتمدالتشريعإنرابا:هَال

ينزلالذيوالمعافىشئا،بأربعين()يطهرانالجماععندمنهالمضيينزل!الذيوالمريض

فيعفىعفوأمنهالمنيينزلالذيالمريضأما،مكاييلبتسعة)يطهر(عفوأمنهالمني

كاء.كلمن

يعدالماءمنمحاييلتسعة!جسده)علىألقىالذيالجنبإنعلماؤنا:شرع

منلكن،ل!نفسهالتوراةيقرأمنعلىتنطبق؟الأقوالهذهتنطبقعلامطاهرأ.

بأربعين)يطهر(؟يهوداالربييقول.سيئاباربعينيطهر(ان)عليهالأخرين)يعلمها(

..حالأيةلحاسيئا

حنينابريولصيوالريهإليعزروالرب!ليفيبنيهوشعوالربييوحنانالربي

احدهما:فقال،التشريعهذأبدايةحولالأزواجهذهمنزوجكلمنواحداخثلف

)يُعقمها(م!لكن،لنفسهالتوراهَ(يقرأ)منعلىتنطبقالأقوالهذهإنقلتإذا

الذيالمريضحولاإلا)العلماء(يختلففلمسيئا.بأربعينيطهر!أنأعليهالأخرين

بتسعة)فيطهر(عفواَمنهالمنيينزلالذيالمريضلكن،الجماععندمنهالمنيينزل!

ويخزلمريضاَكان!نحتىللاَخرين!التوراةيعفم)منكلالاخر:وقال!مكاييلى،

سيئا.بأربعينيطهر(أدن)عليهعفواَمنهالمني

248

http://www.al-maktabeh.com



الثالثالفصل

فقال،التشريعنهايةحولالزوجينهذينمنزوجكلمنواحدواختلف

فييقصدوالمفهم،حال!أيةعلىسيئابأربعين)يطهر(يهوداالربيقالقدها:L,أحد

احدهما:فقال،آنيةفيالمو!وعةوليست،الأرضفيالمتجمعةالمياهإلات!ثريعهم

وها،آنيةفيالماءكانوإنحتىقالا:منوفىَصحيحهذا.آنيةفيالموضوعةحتى

)المياهقالمنوفقلكنحالا.أيةعلىسيئابأربعينوقال!شرعقديهوداالربيهو

فلا.آيخةفيالموضوعةأمانعم،الأرضفيالمصجمحة(

بالماء)التطهر(لجيز(؟التشريع)فيجاءتالتيحال"اية"كلىبجماءل!ا

المضخوض!.

التمثريحاجزاءضمواشموئيلبرورابايهوشمعرافبرهوناورافبب!اراف

وألقياقعدلكىِلياحضرواببا:راففقالوبعضبعضهامعو!ايته(بدايتهي)1

الأقوالههذهانشرعنالقد:شموئيلبررابالهفقال.م!كاييلتسعةجسديعلى

بأربعينيطهر(أن)فعليهالآخرينيعلحهامنأما،لنفسهالتوراةيقرامنعلىتنطبق

رافلهمفقالاسياأربعين!جسدي)علىوالفيأقعدلكيلياح!رواةفقالسيئا،

)فلمسبئاأربعينولامكالملتسعةإلىلاأحتاجفلاأقعدلكيلياحضرواهونا؟

)ولم،الآخرينيعلَملكيالفصحعيدعشيةاليطهر(حمّارافغطمسجنباً(.يكن

،جسدهعلىالماءمنمكاييلتسعةيلقيبأنيكتفيوكانالسنةبقمِةيغطسيكن

)1".نهجهينهجلاالمعتمدوالت!ثريح

دإ:أمشفاالرابعالتاثمديع

نزلإذايمْصرها،بل)الصلاة(يقطعفلاجُنُب،انهوتذكريصليكانمَنْ

)قراءةويقرأجسدهويغطييصعدانفقدورهفيكانفإذايطهرلكي)المغطس(

علالماءمنمكاييلثسعةب!لقاءيطهرألىْعليما،الآخرينيعلمهااولنفسهالتوارةيقرامنفسواء(\)

.جده
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ثلل"(الذقفسي!-ادخ!اء-ةالصد!-ك!)الطدلتل!وا

فليضمروإلاويقرا،جسدهويغطييصعدأنفعليهالشمستثرقأنقبلاسفع(

حتىنَقْعبماءولافاسدبماءجحدهيغحرولاإ،اسمع)قراءةهـلقرأبألماءجسده

أذرعأربعة)مقدار(؟والغائطالبولعنيبعدهاالتيالمسافةوماماء.إليهيضيف

.تقريبأ(أمترين

إ:)ألجهاراالشرع

بل)الصلاة،يقطعفلانجاأنهوتذكريصليكانمنأنهعلماؤناشرع

ويكمل،(القراءة)عنيتوقففلابخاأنهوتذكرالتوراةفِىيقرأكانصاذايقعرها،

أكخرالتوراةفييقوأأنللجنبلمجللاميئيرْالرب!ويقول.القراءةفييسرعانوعليه

فعليهأمامهكائطاَورأىيصليكان)إذا،:أخرى)برايتا(في)وجاء،فقر.ثلاثمن

يخايردالم.أذرعاربعةبعدعلىللخلفالغائ!يصبحبحي!االأمامإلىيسيرأن

لموإنفعلخلفهلمجعلهانأمكنهفإنتناقضلا؟الجانبينعلىإيبعده()بوايتا!

لجانبين.اعلىفليبعدهث!عائقألوجوديستطع

الهمنالرغمعلى؟راباهقال،ال!لاةمكانفيغائطاووجديصليكاذ)من(

ذبيحة211127/أمثالإلممامستنداَرأباعليهفاعترض،لهتحسب!لاتهفإنأخطأ

صلاتهفتعذصلى،أنهمنالرغمفعلىاخطا،انهبمارابا:وقال11مَكْرَهةالشرير

مكروهة.

يفطعأنفعليهفخذيهجملىالبول"11وساليصليكالأمنأنهعلماؤنا:شرع

!نونا،ورافحسداَرافيعود؟أين.هـلصلييعودثمالبولينمطعحتىالصلاة

اختلفاإنهماوقيل.توقفحيثألىيعودالأخر:ولمحال!،البدايةالىيعودأحدهما؟قال

يحيدأنفعليهكلهاالعلاةلإتمامتكفيفزةتوقف)ذا:معلمفقالذلك،حولا

آشي:راففقال،توقفحيثمنيصليانعليهالآخر:وقال،البدايةمنالصلاة

الج!عيتفقولكن(.البدايةمنالصلاةيعمِدأأنفعليهيمكثلمأم!ةمكثسواء
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الثالثالفحمل

منالصلاةيعيدالىْفعليهكلهاالووةلإتمامتكفيفزةمكثإذا)ويتهولون(:

ي!ثحعركان)المصلي،أن:!علمفاعتقد،فترةيحكثلممنحولاخسلفواوقد.البداية

،الصلاةيبداالاعليهينبغيوكان،الحاجةقضاءفيبالرغبةالصلاةبدأعندما

)أفالاَخر:ويعتقد(،البدايةمنيعيدهاأن)وعليهالصلاةلهتحسبفلاالذلك(

بدأهالأنه!الصلاةلهتح!شط!الصلاةينهيحتىيصبرلمالمصليأنمنالرغمعلى

الحاجة.قضاءفيالرغبةلديهتظهرانقي

يصلي،لا،السبيليناحدمق(حاجةأقضاءإلىاضطرمن:أنهعلماؤناولرع

يق!دوالمانهميهودا:راف()إنهويقالزبيد،رافقال.مكروهةفصلاتهصلىوإذا

نفسهفييتحكمأنمقدورهفيكانإذاولكن،نفسهنجايتحكمأنيستطيعلامنإلا

)(لسير(ششترافقالبمقتضاهاإ؟يحكم)التيالمدةهيما.الصلاةلهفتحححب

.أا"فرسخمسافة

على؟)تضطبق(الأقوالهذهتنطبقعلام:كالتالىِالتشريعهذايصوغمنوهناك

نفسهفييتحكمأنمقدورهفيكانإذاولكن،نفسهفييتحكمانيستطعلامن

رافقالإ؟التحكمعلالقدرةبهانقيس)التيالمدةهيما.الصلاةلهفتحسب

فرسخ.(مسافة)السيرزبيد

احدمنحاجةقضاءيحتاجمن:يوناتانالرب!عننحمانيبرشمموئيلالربيقالا

ياإلهكللقاءاستعد412:11/عاموسفيوردماإلىاستناداَيصليفلاالسبيلين

فيجاءماإلممااستناداَ:يوناتانالرببعننحماف!برشموئيلالربوقاذ"إسرائيل

دانالخطأمننفسكصنا،االلهبيثإلماتذه!حينفد.مكاحفظ51:11/جامعة

اقتر!رابا:قالالعلماء.أقواللتسمعواقتربلي،قرباناَتقدمأنفعليكأخطأت

كيلو4لعادلماأي،ذراع0008حواليايايالا،أربعةتعادلاالمسافةلقيالم!وحدة:الفرسخ()1

ونصف.مزات
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لم(الذحدلقفللعي!-عاءالد-4الصدل-الذكر)لتل!ودا

وميتة11.ويتوبونقرباناًيقدمونالخطأفييقعودتحينفهمالعلماءأقواللتسمع

القربانهـلقربونالخطأفييقعونالذينكالحمقىتكنفلاا.ذب!يحةالحمقى

ليس.ياقونصدًفهمكذلكالأمركانوإذاال!ر،فعليعرفونلالأنهميتوبونولا

نإيعرفونولاالمَربانهـلقربوداالخطأفييقعونالذينكالحمقىتكنفلا،5!ذلك

لضر.علأم!)فعلوهخيرعاىيقربونهكانوا

القرابين.ليويقدمونالعثرمنالخيريميزونلاإخهم:تباركالقدوسقال

شرع.تصليحينماسبيئيكَاحفظبربباةحنينارافإنهويقالآلصيرافقالس

التفلينيغزع،)1(الحاجةقضاءمكان)الخلاءالحاجهَقضاءبيتيدخلكه5عدماؤنا:

شضت:رافعنهونارافبرآحارافوقالهـلدخل،أذرعباربحهَيصلأذتجل

ل!كن،غائطبهالذي(الحاجةق!اء)محانالخلاءدخولحالةفيالاهذايمَولوالمح!

ويقضي)التفل!(ينزعيبوله(منحالةفيكماغائطبهال!ش!جديداَالمكانهذاكانإذا

قدلأئه(راسهعلىالتفلين)ويضعأذرعأربعةيبتعدخروجهوعندالفورعلىحاجته

يدخلالذيالمرء(ما)حكمالعلماءةسئل.غائطبهاصبحوبالتاليحاجتهشضى

أما،ذلكرابيناأحل؟ليتبولغائطبهالذي(الحاجةقضاء)مكانالخلاءإلمابالتفلين

فقالراباعندسلوانمدينةأي)شيلوة(جاءاوعضدما،حزَمهفقدمتنابراَداراث

عليهرلمجاَيخرجأنوخ!يةلهفقالاأالتفلبنإ،علىيبولانخشية)ذلك(يحرملهما:

حاجة(قضاء)مكانالخلاءيدخلمن:تقولأخرى)برايتا(وهناك.القفلإن()على

مجاورةفتحةفيويضعه،أذرعأربعةمسافةعلىالتفلينيحزعان)فعليه(غائطبه

هذاالتفلين(:1ويضعاذرعأربحةمسافةيبتعدْيخرجوعثدما،يدخلالعامللمكان

ويدخل،بيدهالتفلينيمسكأنعله"اهليل1أتباعويقولاشماجما"،1أتباعقاله!ما

ويدخل.بئيابه)الضفلين(يمسكعقيفاالرد!ويمَول

عنديفعلمحلماراسهعلىال!فلينيضعوهواحاجةقضاءمكاناالىالمرءيدخلأنالعلماءاصتنكر11!

.الصلاة
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الثالثالفصل

وبيد!هبثيابهيمسكهقللذلك؟يعلقهانبعدالتفلين،ي)1يمقطقدانهئظنقد

هـضاء)م!كال!منالقريبةالمغاراتأوالكهوففييضعهأن)ويمكنه!.ويدخل

يأخذهففد،العامللمكانالمجاورةالمغاراثاواكهوففييضعهولاالحماجة(

افتظينالضريعةدارسيأحدوضحانحدثفقد،الشكويتملكهالسبيلعابرو

المعهدإلمهوذهبت،وأخذتهزانيةوجاءت،العامالمكانمنقريبةمغارةفيبهالخاحمه

ذلكالدارسهذأسمعإنومالي؟أجراَفلاناعطا.ف!ماذاانظروا:وقالتالديني

إالمرء(يمسكأنشرعوالذلك؟الحالفيوماتبنفسهوألقىالسطحإلىصعدحتى

ويدخل.وبيدهبثيابهالتفلين

)مكانمنالفريبةالمغاراتفيالتفلينيضعونكانواالبدايةفيانهعلماؤناشرع

)المرء(ي!عوقالوا:شرعوالذلكوتأخذهالفئرانتأتيفكانت(،الحاجةقضاء

أنف!ثرعوا،واخذوهسبيلعابروفحاء،العامالمكانمنالقريبةالفتحاتفيالئفلين

ليفي:تقيهوشعالرب!برمياشاالربيفقال.ويدخلبيده)التفلين(المرءيمسك

قبالةبيمينهويمسكهسفرهيئةعلىالتفلينشرأئطالمرع!يلفأنهؤالمعتمدالتشريع

منشرمقداريتدلىألاشريطة:نحمانرافعنمنيوصيبريوسفطرافقال:قلبه

فيإلاذلكيقولوالمقلرإ:الربيعنآحابريعقوبالربيقال.يدهمنالتفلينشرائط

فعليه،سيضعهيكنلموإنالنهار،خلالأخرىمرةراسهعلىسيضعهكانإنحالة

:يوحنانالرببعنحنابربرراباهفال!.داخلهويضعهشبرسعتهغمداَلهيصنعان

أثناءوفى.قلبه،قبالةيدهفيويضعهسفرهيئةعلىالتفلين()المرءيربطالنهارخلال

سعتهتكونانيقولوالمابى:قال،داخلهويضعهشبرسعتهغمداَلهيصمحاللبل

مخصصاَيكنلمإذاالغمدلكن،للأدواتالمخصصالغمدحالةفيإلاشبراَ)1(

إنهويقالزوطرا،مارقالشبر.منأقلسعتهكاشماوإنحتىفيحل،للأدوات

.المكانفيالموبمدةالنجاسةعنالشفلينويعرلالخييةحكمفيبذلكفيعد(1)
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(1الذ!داتفسي!-لخثاءا-الحمدرقى-)الدك!دالتل!و

كانتإذابداخلهاع!النجاسمةتعزلال!غيرةالفنينهَحتىانهتعلمهلى:آشيراف

ميت)1(.حماخيمةفيموجودة

يدخلأنأرادعندمايوحنانالربيخلفذهبناعندماحنا:بربرراباهوقال

يمسكوكانلنا،فأعطاهتفسير،كتابيمسئاوكان(الحاجةقضاء)بيتالخلاء

!يبهفأدخلبالتفلين()الدخولاحلواالعل!ء،أنب!ا:وقاللنايعطهولمتفلين

()2(-الشياطين)منمجرس!ني

الحاجة(قضاء)مكالنالخلاءإلىنحمالاالربيخلفنذهبكناعندماراباْقال

يكنلمتفلينيمسككانوعندمالنا،يعطيهفكال!!بيدهتفسيركتابيمسكوكان

لمحليحرسني.بالتفلنِن()الدخولأحلواالعلماءانبمالثا:وفاللنا،يعطيه

يصلي،وهوبذراعهالتوراةوسفر،بيدهالمرءةالشفلينيمسكلاعلماؤنا:شرع

.يستغرقلمأمالنومفياستغوقسواءبهماينامولايمسكهما،وهويبولولا

)ماتشطالأشياءهذه،والرغيف،والصحنوالنقود،،السكنِ:شموئيلقال

نشريعاَليسهذاإنششتا:رافعنراباقال(.الصلاةائناءفأحملهعنالعلماءنَهَى

الدخولهليلاحلفقد:هليللأتباعكانوإذا،شمايلأتباعإبرايتا(ولكنهمعتمداَ

لممكانقي)يبولعمنفالسؤالللتغوط،(الحاجةقضاء)مكانالخلاءإلم!)بالضفلإن(

حمالكيُسمحالتيالأمورفاجابوا؟بالتفلين(؟ممسكوهوالحاجةلقضاءيخصص

.هناكعليكتحرمهنا

قدهليلأنالواضحمنإنهقلتفإذاالئفلين؟عنالكلامهذايردل!هذا؟ما

هذاإن:قلتإذال!كن،التبولعندذلئاوحرمالتغؤطعندالتفلينتمسكاناحل

الأمور.هذهمنامراييحلل!شمايفإن،شمايرأي

فيها.ماكلتضجىخمةفيوُجِلُتداذا،النجاسةأصلتعدالميتفجئة(1)

رآثن.شرحفيجاءالأقواسبينما)2(
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الثالدثاالفصل

شبراهوالمرء،يك!مفهالذيالمقدأرعنولكنالتفلينعنليس)برا!ا،هذاإن

شبرمقدارالخلفمنالمرءيك!شفالمَغوطعند:وقالشرعمنفهناك3شبرانأم

شبرأالخلفمن)يكشف(اَخر:)برايتا(فيوجاءشبرلن،مقدارالأمامومن

مفدار"الشرتحديد)أن)يكشف(3بلاالممَ!ودهوما،الأماممنشيئاَيكشفولأ

فيبهيقصدالشبرينفمقدارالتمثريح(،)فيصعوبةولاالرجلحالةفيوالشبرين(

للصغاريحلأنهاعتقدتإذاالصغار.حالةفِىالشبرومقدارالكجار،حالة

فلماذاالكبار،إلممابالنسبةالحكمنفسفهو،الخلفمنشبررمقد15يكمثمفوا()أن

فيفالشبرانهذافيصعوبةولاالكبار؟والشبرينبالشبريقصديكنلمإذاكرر؟

معيارعنهقيلماهوفهذاكذلكالأمركانإذا-المراةحالةفيوالشبر،الرجلحالة

معبتمشىأثهمعناه3فيهرجعةلامعنىما+فيهرجعةلاالذي"وال!حبالسهل11

،العورةكشفعلىوليسالتفلينعلىينصتهناالتحريملكنالأش!اء.طبائع

هذاقائلكانإذاقائلاَ:ونهائيةقاطعةإجابةششترافقالهماعلىرابافأجاب

)البرايئا(.هذاعليهتقيمأساسايتجدفلنهليلأتباعلاشمايأتباعهم)البرايئا(

الحاجةقضاءمكانفيالتفلين،يمسكاناللمرءاحل.حينفعلى،صعوبةوثم

هكذا:التشريحوقال،كذلكليسفيه)المرء(Jييوالذيالم!كانإنقال)الغائط(،

اماالتفلين(،يمسكأنأمجلالبولتناثرعدمحالفي)الغائط(الحاجةقضاءمكان

كانإذاالتفلين(.يمسك)أنفيحرمالبوليتناثرجث()البولطالحاجةق!اءمكان

رأيهصاغلقد3منهأفضليوجدلاأي"،فيهرجعةالا1)قال(:فلماذاكذلكِ،الاْمر

يأتيولا(،البولتناثر)ايالسبب()معرفةطريقعنإليهتتوصلالأمرهذا:هكذا

السهل11معيارطريقعناليهتوصلتدماذا"(،والصعب)"السهلمعيارطرجمَىعن

فيه.رجعةلاالذي"والصعبالسهل11هولهذا"،والصعب

نأفعليه،الأساسيةالطعاموجبةتناولفييرغبمن:كانأنهعلماؤناشرع

يتمشى()ثمحاجتهيقضيانمراتعشرويحاولتقريباَ()متريناذرعأربعةيتمضى
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لم(ثد!أدذتفسي!-لدعلاالصداةَا-الهـك!)دلتل!وا

)حيثويدخلحماجتهيقضىثممر(تأربعويحاولتقريباَ(هضار1)خمسهأذرععخرة

ينزعأنعليهالأساسحِةالطعاموجبهشَاولهفييرغبمن!يسحقالربيماقال!(.الطعام

عليه:وقال(الرأي)هذاحياالربيخالف(.الطعام)إلماذلئابحديدخلثمالتفدين

نحمالطرافسأل!ى؟إلماله.أحترامفهذأ،المنضدةعل)التفلين(يضع%ن

.الطعامدعأءتلاوةموعدحتى،بريسحق

هناك،راسهغطاءلأالنقودمعالنفلينيضعأنالمرءعلىإد!وقالأ!دهمشرع

المخصصةالحافظةفييقصدالأولىفالحالة،تناقضولاي!عهلا:يقولآخر)برايتا(

الحافظةحسديا:راففقال،لهالمخصصةغيرإلحافظةفييقصدالثانيهَالحالةوفي،له

نأعليهفيحرمجها)التفلين(المرءوضعإذابها،)التفلين(يوضعلكيأعدتالتي

له،يخ!اولمالتفلينبهاوضعاوالتفلينحمايضعولمأعدهاوإذاجها،النقودي!ع

خصصفإذا،بالقوليكونالتخصبصأبى:قالىفيها.الدنانيريضعأنلهفيحل

قددامفمافيها،وضعهاو)(لخفلين(فيهايضعلمانهمنالرغموعلالحافظةالمرء

.تحرمفلايخصصهالموإذا،محرمةفتعدخصصها

الئفلينيضعالذيالمركاحكممايهودا:رافنحونيارافبريوسفرافسال

ذلكفيلأنا(السؤالإلىحاجةفلا،قدميهتحتاما(؟نائم)وهورأسهتحت

قالهكذا:لهفقالأ؟اراسهتحتابسؤالهيفصدماذا)بالتفلين(.استخفافاَ

)نائمةزوجتهكانتيمانحمتى(رأسهثحقالتفلينيضعأناللمرءأيحل1:شموئيل

يالأنقدميهتحت)التفلين(المرءيضعالا1العلماء:قوليناقضوهذا5(11،بجوار

كانتإد!(حالةإفيويحرم،راسه"تحتيضعهأنله()يحللكنبهاستخفافاَذلك

مقدأرالسريرعنيرتفعمكانفييضعهكال!إنذلئايحللكن.بجوارهنائمةزوجته

لفمموئيل.الرياأقوالعلىقاطعردوهذا.أشبار"ثلاثةينخفضأوأشبارئلاثة

دُحضشا!تدشموئلالرببأفوالإن)البرايتا،قولمنالرغمعلىراباقال

يفعلماكلأنهو(ذلك)تفسيرأذلكتفسيرفمالأقرالهوفقاَجاءالم!ضمدفالضثريم
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الثالثالفحعل

الربيقالالتفلين؟)المرء(يضعوأين،الأفضليعد)الخفلين(علىالمحافظةأجلمن

يضعهحيا:الربيوشرع.راسهقبالةيكونولاوالحشحةالوسادةبن)يضعه،يرميا:

ربط.الحافظةفتحةناحيةالتفلينفيالارزالجؤءيكونبحيثراسهتحتحافظةفي

برشيشاوراف،الخارجإلمافيهالبارزالجزءوجحلىالسريرفيالتفليناش!رطةقفرابر

يوسف:رافبرهمنونارافقال.عليهغطاءونثرالمقعدعلىوضعهإيدىراف

!)موضوعاٌتهفوجل،التفلينليوأح!راذه!أمليفقالرابااماممرةذاتوقفنا

هذاستطهرزوجتهأذيعلم)رابا(وكالطالرأ!ا،قبالةوليسوالحشيّةالوسادغبيز،

التشريعتطبيقعشدأنهيعلمنيلكيذلكمنيوطلبيعاشرها!سوفانه)أياليوم

(Tشموئيلبأقوالخذ.)

واحدلصريوفياثناننامإذاقائلاَ:يهودارافنحونيارافبريوسفرافسال

قراءةويقواللاخر(ظهرهيعطيأي-وجههمنهماواحدكليدير)هلحكحهما؟ما

،جوارهإلىالتيهيزوحتهكانتوإنحتى،شموئيل!الهماهذا!لهفقال!اس!ع؟

هوفالعكسآخرشخصاَيقلولمزوجتهقالقائلاً:يوسفراففعارضه

ثذلك.فليسالأخرالشخصأماعليها(معتاد)اْيجسدهمثلفزوجتهالصححح

واحدكليدير،واحدهسريرفياثناننامإذأاا:القائلالتشريعإن)العلماء(فال

فيينامكانامن1آخر:برايتأفيجاءمايعارض(11اسمع)قراءةويفرأوجههمنها

وبيشهمبينهف!لإذاإلاْاسحعقراءةيقرأألاعليه،جوارهإلمأبيتهوبنووبنوهسرير

قراءةيقرأ)انلهمجلصغارأ،بيتهوبنوبنوهكانداذا)الطاليت(،ال!لاةبوشاح

كافتسواءتناقضلايوسفرامطإلىبالنسبةأنهصحيح.(11جوارهإلمماوهماسمع

تناقض.هناكشموئيلإلابالنسبةلكن("،جوارهإلىينامالذي)هوآخرأمزوجته

جوارهوإلىسريرياأيناالموءكان"إذا:يقولاالذيللبرايتايوسفرافيرتاحفهل

الصلاةوشاحجعلإذاإلااسمعقراءةيقرأفلا(زوجتهفيهم)بمابيتهوبنوبنوه
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الذثلل"(تفسلط-الدعاء-4الحملا-)الذك!دالتل!و

مثلبعضهمويرىالمشرعوناختلفلقد؟قولكماالكن1؟وبينهمبينهفاصلاَ

اسميم(قراءةهـلقرأجوارهإلىزوجتهتنامالذيماالمرءهوالمقصود)أدطيوسفالرافت

مارقال(.جوارهإلمأآخرشخصينامالذيالمرءالمقصود)أد!الاَخرالبعضويرى

يؤيدفهذاالاَخر،منهماكلمؤخرةوتلمس،اسمعقراءةويقرأوجههيدير)معلم(:

جماءماهوناالرافرأيهـلؤيد،عورةتعدلاالمؤخرةقال؟فقدهـ!نا،الرافقالهما

تقرصو*يعاريةتجلسأنللمراةيجوز3/13:العجينقرحماأيحلا)بابفي

الرجللكنعورتها!ثرىلاي)1الأرضفيوجههاتضعأنبإمكانهالأنه،العجين

وجههاتل!قأيقائلاَ؟التشربع()هذابريسحقنحمانرافف!ئَر.ذلكيمكقلا

.لأرضبا

اسمعقراءةيقرأ)أنلهيحلصغاراَبيتهوبنوهبنوةكانإذا)آخر(:محلموقال

صغارَا(؟)يحدونمتىإلأبالسرير(،جوارءوهمليلاَ

يبلغوحتىواحداَ،ويومأسنواتثلاثالطفلةلَبلغحتىحسدا:رافقال

تبلغحتى:يقولمنوهناكء(.الوطسني11!أحداَويوماَسنواتتسعالطفل

)وهوواحداَويوماَعامأعشراثنيالطفليبلغوحتىويوماَ،عامأعشراحدالطفلة

وصنبمشاتدياكِانهد61/71حزقياليخاوردماالىاستناداَ(العورةفيالشعرظهورسن

11.شَغرُكِ

الرأم!،تحتالتفلينالمرءوضعإذاحالةأفيهناك:آشيلرافكهنارافقال

معارضحيممنالركمعلىإنهرابا:فال(جوارهإلمماتامزوجئهكاشماوإنحتى

قرأإذاحالةالههناالحكمهوفما،رايهمعيتفقالمعتمدالتشريعفإنشموئيلأقوال

،؟جوارهإلماتناموزوجتهاسمعقراءةالمرء

كلوذىبينهماالفصللمجطوكانمعاَ،الحالتينضموالأنهمذلك:لهفقال

+حدةعلىمنهما
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ثثمثالفح!ل

شعريظهرحينفياسمعقراءةيقرأمنحكمماببا؟لرافمرىراف!ال

ذلدُ؟(.فيوماذا)ايشعراَيُسمىإنه؟ملابسهمنالعانة

القول!(3)هذاقيلحالةأيةعل،عورةالمرأةمنشبرمقدار؟يمححقالرياقال

الخارجيةالزيخةالمقرااحصتلماذا؟ششحتالرب!قالآخر.زوجةإلىينظرمنعلى

الصغيرالمراةأصبعإلىينظرمنكلإن:لكلتقولالداخليهَ؟الزينةمعاللمرأة(

اسعقراءةيقرأ(الطلهيحل)فلاامرأتهكانتاإنلكنعورخها.محال!إلىنغركانما

شبر(.مقدارمنها)ويرى

اكشفياا:47/2إشعباكافيوردماإلىاستناداَعورةالمرأةساق:حسدأرافقال

قالمحاريكِ".وترىعورتك"تنكشفبعدهاوجاءالأنهار".اكبرىِ.الساق

صوتكلأنا241:1/الأنشادنشيدفيوردماإلىاستنادأعورةالمرأةصوت:شموئيل

فيوردماإلمااستناداَ)1(عورةالمرأةشعرششت:رأفقالا".جميلووجهكلطيف

وقدمعلميرايتلقدحنينا:الربيقالماعز".كقطيعشمعرك411/الأنشادنشيد

الكبائرمفسروقالأ.حياتهتُعلقالتفلينيعلقمن)قائلين(ةفاعترضواالتفلينعلق

يقصد"قداصكمعلفآحياتكوتكن2866:11/تثنيةدنِىوردماإن(الخطيرة)الأشباء

علقهمنوحكمالشرائطمنعلقهمنحكمفهذاقاقض،ولاالتفلين،يعلقمنبه

الربيعلقهوإذا.محرمفكلاهماالاثنينبينفرقلاالقولويمكنك،فيهالبارزالجزءمن

يقوله:أنيريدهذا؟قولهمنقصدفماذا،كذلككانإذا.فليعلقهحافظتهفىِوهو

يقوله.أنفصدماهوفهذا،التوراةسفرمعاملةالتفلينيعاملانينبغي

ويعطس،ويتثاءب(يصلي)وهويتجشامعلميرأيشالقدحنشِا:الربىِقال

(.الصلاةيقطعلا)كييرفعهلاسقطوإنيسفط(لاإكىوشاحهويهندمويبصق

،غيرهزوجةفيإليهاينظرأنللمرءيحللاعورةانهاعهاقيلالتيالأشياءكلرآشي:يقول)1(

اسمع.قراءةيفرأوهو!وجتهفيإليهاينظرولا
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"(ثدلال!تفسي!-الخلاء-الصدلة-كل)الطالتل!ود

!وتهالاَخرين(1يُسمعمنوقالوا؟العلماءفعارضه.بيدهفاهيُغطِّييتثاءبوعندما

الأنبياءمنفهوا!لاةفيصوتهيرفعومنالإيمانقليلفهوالصلاةعند

سي!2.فألفهذا،صلاتهفييحطسومنوقح،فهوويتثاءبيتجشأومن)؟(.الكاذبين

فيبصقكأنهصلاتهفييبصقمن.محروهانهعل(دليلهذان)1يقولمنوهناك

)قولبينتناقضولا،يتثاءبومني!جشامنإلمأبالنسبةمفهومالأمر.الملكوجه

يفعلمنيقصدونإفهمالعلماءوقولعفواَذلك(يفعلمنيفصدفهوحنيناالرب!

لا.يعطسمنحولوالعلماءحنيئاالرببأقوالبينتناقضهناكلكنعمداَ.ذلك(

والعلماءفمهإ،)منأعاح!منالريحيخرجمنيمَصد(حنينا)فالرب!بينهماتناقض

أسفل.منالريحيخرجمنيقصدوذ

كلأنليوتجين!وناالرافمعهدفيعنهشئلتُالأمرهذازيراْرافقال

)فييعطسعندمايرتاحفمثلماحسناَفألاَصلاتهقييعطسمنإتعد(التفاسير

الربيأقوالهبينتناقضفناكلكن(.حاجتهبتلبيةالسماء)يخأيرتاحكذلكالدنيا(

خيناالربي)معلميكودنفقدأيضاً،بينهماتناقضلا.لبصقمنحولوالعلماءحنينا

إلأبالحاجةوشعرالووة،فيواقفأالمرءكانإذا:قالالذييهودارافمثل(يفعلى

فيفليمسحهجميلأ،الوشاحكان!اذا،الصلاةوشاحفيالبصاقأفليمسح،يبصقان

-.رأسهكطاءمن(المتدليةلأجزاء)ا

فقال،خلفهفبصقيبصقأنوأرادآشيالربيخلفالصلاةفيياثفرابيناكان

اناله:فقال3رأسهغطاءفيالبصاقمسجالذييهودارافمثلتفعللملماذاله

الحساسية.مفرط

.الإيمانقليلفهوالصلاةعند!وتهالآخرينيسمعمن

الذينالبعلان!بياءعن18/27اولملوكفيوردماالىأستنادإَالتفسيرهذاإدأشرحهفيرآشيقال(11

."عاليبصرت)إلهكم(ارعوا11:الشبيإيليالهمقاله
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الثالثالفصل

يحللكنهمساَ،بفلبهيتوخهانيستطيععمنإلاهذايقولوالمهونا:رافقال

الهحس(1لكنالفرد،صلاةعنهذاوقيلهمساَ،بقلبهيتوجهانيستطيعلالمنذلدُ

الج!عة.يربكالجماعةصلاةفي

فلسطين،أرضإلممايذهبأنأرادلأنهيهودا،رافمنيئهربآباالربيماكان

،التوراةاوأمريتعذَىفلسطينارضإلىبابلمنيذهبمنكلانيهودارافويرى

إياهاافتقادييومإلىهناكوتكونبلفيإلىبها"يؤتى2722/إرميافيوردفقد

فذفب،يقاللماواستمعالدينيالمعهدإلىلأذهبنآبا()الربيفقال"،الربيقرل

وعط!صالصلاةفييففكانمن:ويقوليهودارافحضورفييعلممشرعاَفوجد

من:!ولونمنوهناك.الصلاةيعاوفىثم!هيصفلينتظرريح(منه)خرجف

أربعةمسافةالخلف.-إلىيرجعأنفعليهريحأ،يخرجا)ْاوارادالصلاةفييقفكان

ياةويقولالصلاةيعاوفىئمينتهيضىوينتظرالريحيخرجثممترلن()حواليأذرع

فيوخجَلناخزْيناأمامكومعلومجليخلايا،وخلاياثقوباَثقوباَخطقتناالعالمينرب

لملوةلهآباالربفقال.توقفحشِامن0ال!لاويبدأآخرتنا.قيورمَّةودودُحياتنا،

يكفي.فهذا،القولهذاأدسمعلكيإلاآت

يستطيعولاالصلاةوشاحعليهويضع)عرياناَ(ينامالمرءكانإذأعل!ؤنا:شرع

اسمع.قراءةويقرأرقبتهعلىالوشاحبيدهفليثبتالبرد،بسببوجههيكشفأن

يرىقلبهأنيعتقدالأولفالمشزع،قلبهعلىالوشاحبيدهيثبمشا:يقولمنوهناك

.ْالعورةيرىانلبقلبويحل،العورة

ألن،)عليهقذرةحارأتفييسيركانأمن(يوحنانالرب!عنهوئارافقال

يوحنانالربيقالإذاوالثه!لهحسدارافقال.اسحعقراءةويقرأفمهعلىيدهيضع

يهوشعالربيعنحنابربرراباقال:يقولمنوهناك.بقولهأعملفلنذلكبفمهلي

اشمع.قراءةويقرافحهغلىيدهفليضعالفذرةالحاراتفييسيركان(أمن:ليفيابن
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"(ثد!الأتفسي!-لحكل!ا-4لصدلا-!كلذا)دلتلعوا

فلن(الكلام)هذابنضهلمبليفييهوشعبنالرببقالاإنوالثه:لهحسداالربفقال

بقوله.أعمل

الشريعةدارس!علىيحرمهوثا:الرافقالقدفهاذلك؟هوناالرب!قالوهل

لا)الشريعةإ.التوراهَفييف!كرأندونيقفأنيمكنهلالأنهقذر،مكانفييقفالط

يقصدالسابقالشريعوفييقفمنيقصدالتشريعهذاففي4القإ-لإنبينتناقص

يصثيى.من

انيحل:يوحنانالرب!عنحنابربرراباقال!لقد؟ذلكيوحنانالرومَالوهل

د!ذا.الحاجةق!اءومكان،الحمامعدامكانايفي،)ألشريعةالتورأةكلامفينفكلر

فالأمريصثي،منالاخرالتشريعفيويقصدىيقفمنالتشريعهذافييمصدإنهقلتَ

قراءةيقراوكان،يوحنان(لربيخلفيسيركانأباهوالردبْهوفها.كذلكلي!س

اينمنيوحنانللرببوقالصصتَ،،القذرةالحاراثعشدوصلوعندما،اسمع

نأفعليككلها،"اسمع11قراءةإتمامتكفيفترةتوقفتإذا:لهفقال(3أالقراءةأعيد

المرءتوقفإذاأنهفتعتقدأنتأماذلك،أعتقدلااناله:فقال.البدايةمنتعيدها

وردوفد.البدايةمنيعيدهاأنعليهفيج!بكلها،أسمعقواءةإ-قامتكفيلترة

رافيؤيدالذيالبرايتا(1حسدا)1".رافيؤيدوبرايتاهونا،الرافيؤيدابرايتا"ا

اسحع!،)قواءةويقرافمهعليدهيضعانعليه،قذرةحاراتيخايصيرمنهو؟ثاهو

قراءةيقرألاقذرةحارات"فييسيركانمنهو:حسدارافيؤيدالذيو)البرايتا(

(القذرةالحارات1ووصلْعنذيقراكانإذابل،فحسبهذاولي!حر،أسمع

)هو؟ليفيبرحموشعالرد!بربرمياشعاالربيقاليتوففا؟لامناحكموما.فليتوقف

صالحةغ!يرفرائضايضاَوأعطيت!م02:2511/حزقيالفيالمقراعنهقالتكا(

اويلا/18؟شععياء5عنهفيأردهومنولرببآسيأقالاا.أبهااوأحكامالالمجيود

المسألة.هلهفيثشددولكنههونارافتلميذحسدارافأنالإضافاتقيجاء11)
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الثالثالفصل

فيعنهوردمن()هواهفا:برآدارافقاله11والخطيئةالباطلبحبالاالإثمللجاذبين

تلكتُقطعقطعاَ،وصيتهونقضتالربكلاماحتقرتالأخها15:311/!دد

أهوأباهو:الرييلمحال3أجرهفما(القراءة)عنتوقفوإذاعليها".وذنبها،النفس

التيالأرضعلىالأيامتطيلونالأمروحمذا3247:11/تثنيةلاالمقزاعنهقالتمن(

11.لتمتلكوهاإليهاالأردد!عابرونأنتم

علىوشاحاًيربطوهواسمعقراءةْيقرأأنأللمرء(يحلهونا:رافقال

يربطوهواسمعقراءةيقرأاناللمرء(يحلايضا:أبرايتا(فيوجماءأا".خصره

)عليهال!لاةعندلكنخصرهعلى)2(المسوحمنأوالجلدمنأوالقماشمنوشاحاَ

مكالطفيالتفلينيضع!)وهوودخل)المرء(نصيإذاهونا:الربيقال.قلبهيغطيأن!

قضاءمنيفرغحتىتظنقد.ينتهيحتىعليهيدهيضعان()عليه،الحاجةقضاء

برنحمانرافقالكمافورها،منوتتوقفالأولىالدفعةيفرغحتىلكن،حاجته

بنشمعوناالربيأدأ)برايتا!فيجاءفقد،جمليئيلبنشمعونالربيعننقلأيسحق

يسبب)مرضبالدهروتونايإنسانيصيبيرتدالذي)الغائط(:يقولبهليئيل

فيقيلالصفراء(.)مرضباليرقونالإنسانيصيبايرتدالذيوالبول(4الكرش

علىوالغائطاسمعقراءةيقرأأناللمرء(هونارافأحل3(؟صوجهيوما)باب

حسدارافحرمبينما،الحاجةقضاءمكانجدرانعلىيدهيضعوهوأو،جلده

ذلك.

فلتسبحنَسَمَةاكلا5/15:5مزاميرفيجاكاماهوناالرافسندهلرابا:قال

اجميع1:ا"35/مزاميرفيجاءماذلئاتحريمفيحسداالراتسندوهل."الرب

11.مثلكمَنْربياتقولعظامي

عار.العلرقاوا:لزءالجسدمنالمفليالجزءيسزالوشاحأنالمقصودإنشرحهفيراَشييقول()1

.والحزنالحدادفيقديماَبلبسرنهكانواخشننسح)2(
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ثلل"(الهقفل!ميا-ال!كاء-4للصله-)دلعكطالتل!ود

أز،فطيه(غائط)!احبهاكريهةريخالمرء(منخرج)إذاهونا؟رافقال

حسداَ:رافقال.اسعقراءةيقراثم(مزين)حواليأذرعأربعة)مسافة!يبتعد

اسمحءقراءةويقرأ،عندهالريحتوقفالذيالمكانعناذرعاربعة()مسافةيبتعد

غائطاماماسمعقراءة)إنسان(يقرالا:ويقولحسدارافيؤيدابرأيتا"1وجاء

ولاالدجاجروثامامولاالخنزير،روثامامولا،كلابروثامامولا،إنسان

يرتفعمكانهناككان!إذا،كريهةرائحةمنهاتنبعمشاالتيالفضلاتكومةأمام

ف!ن،اسمعقراءةويقرأفيهلمجلساشبارعشرةينخفضاوم!تر()حوالياشبارعشرة

)وفى.الصلاةعندالشيءونفس،العينئراهالابحيثعنهايبتعدان()فعليهبِحدلم

مكانُمناذرعاربعةيبتعدأنالمرء(أعلىغاثطيصاحبهاالتيالكريهةالربح(حالة

اسمع.فراكاةهـدقرأالريح

تشريعأوالخضزير،الكلابروثئحريمعنعاليهقيل)ماليسرابا:قال

غاظأماماسمعقراءة)انسان(يقرألا)برايتا(فيجاءفقد)برايتا(،ولكنمعتمداَ

الجلودعلىو!عالذيالكلابروثامامولاخنزيرروثأمامولاإنسان

غائط،يصاحبهالاالئيالكريهةالريححكمعنششترافسالوأالدباغتهاإ.

وهمالد(رسين،منالريحيخرجحيثرافمعهدح!رانظرواتعالوالهم:فقال

ذْلكنحللولمويقرأهاإ،يخرجانأفعليهأسمعفراءةعندأ!ا،الشريعةيتدارسون

نأ)فعليهمنهخرجإذاولكن،زميلهمنيخرجالريحكانإذاإلاالشريعةيدرسلمن

ينمهى(.حتىينتظر

قراء0)امامه(يقرأأنللمرءيحلابىقالبه،ومرغائطاَانسانحملىإذاقيل

الذيسنديهوما:ابىّقال،اسمعقراءة)امامه(يقراانيحرمرابا:وقال،اسمع

حمأظهر"النكاح"قيدوشينأبابفي!ث!رعنالفدالششريع؟هذايخاعليهأستندت

يمرهـالذيالطاهز(و)الإنسان،شجرةتحتيقفالنجس)الإنسانكانإذا33(:
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الثالث(لفحفل

)والإنسان(،شجرةتحتيقفالطاهر)الإنسان!كانوإذا،تنجسفقد)امامه(

)الطاهر(.تنجسفقدالنجس(1وقفإذااماطاهر،فهويمرالذيهوالنجس

إ.النجس)أيبالبرصالمصابالحجرحالةفياليءونفس

فيجاءماإلممااستناداَبالثباتيتحلقالأمرإد!!النكاحبابأفيهناكراباقال

jالوا)1(إا)مجلسهماتامهيكونالمحلةخارجوحده)يجلس(ايميم13/64:1لاولين

ا،قا.المحلةداخليجلسلاايمقدرسة"مَحَلمَكافلتكن1ت2314/ْتثنيةفيالرب

ولامفهومهذا،إنسانأمامييرالذيالغأئطحكمحكمهالخنؤلرفمببا:الريى

يحرمجهو!اةالرييوقال)اغتسل(.النهرمن!عددمانحتىعليهالنصإلىداعي

وجودفيشكإذاويحل،غائطوجودفيشكإذا(اسمعقراءةيقرأأنالمرء)على

فيلشكإذا(اسمعقراكاةيقرأأناللمرءيحليهودا:راتقال:يقولمنوهناك.بول!

،الفضلاتكومةفي(غائطوجودفي)شثاإذايحرمولكن،البيتفيغائطوجود

(.اسمعقراءةيقرأ)أنلهفيحلالف!لاتكومةفيحتىبولوجودفيشكإذاوأما

أمامإلا(اسمع)قراءةالتوراةتحرملم:قالفقدهمنونارافرأيهذاانويُعتفد

وجودإلممااشارالذييوناتانالرلىرأينفسوهو.فقطبشدهيندفعالذيالبول

المحلةخارجموضعلكويكون2312:11/تثنيةأولهماالمقرافيجملتينبينتناقض

لتحفرعدتكمعولَدلكويكون11تليها:التيالجملةفيوجاءخارجاَ"،إليهلتخرج

3)2(تلكجائبإلىهذهتأقيفكيف".برازكوتغطّيوترجعخارجاَتجلسعندمابه

)!تتحدث!الأولمماأما،الغائطعنتتحدثالأخيرةفالجملةبينهما(تناقضالا

أندفاعهحالةفيإلاالبولأمام(اسمع)قراءةتحرملمالتوراةفإناهنامنالبولا،عن

الذينهموالعلماء،الأرضعلىالموجودالبولاأما!)القراءة(فتحلففط،بشدة

ينحسه،ربالتاليمكانفيثابتفهويجلسمنمثلمثلهيقفمنانقالواهناوصنجس،فمجلسه!)1

كذلك.فلسِ!يصثيمناما

البراز.تغطةعلىينصلمالأولىالجملةففي)2(
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الذثل!"(قفسير-ا!كلاء-الصلل!-)ال!ك!التلمود

المشكوكالمثيءعلىوليسالمؤكدال!ثيءعلىحكمهمبنواوقدالحكمهذااستنوا

رافقالبول؟وجودمنالتكدحالفياسمعقراءةحمرمواالشيالمدةهيومافيه،

الر!عنحخينابربرراباقالوكذلكرطباَ.كان()البولدامما11شموئيلعنيهودا

رطباً،جمان)البول!(دامماعولا:قال!وكذلكرطباَ،كان)البرل(دامما:يوحنان

يوسف:رافقالواضحاَ.كاناثرهدامماقالفقدراتإلىكذباَنُسِبقول

رافقال!فقدالغائطعنأماراف،إلماكذباَالقوكهذانسبتهعا!الربفليسامحه

ف!سأله(أمامهاسمع)قراءةفيحلسطحهعلىقشرةتكونت)نما:رافعنيهودا

رافعنهونابربرراباإليهاستندماإلىتسشَدانفضلتلماذا:ابىفمَال،البولعن

الفخار.مثلأصبحلوحتىالغائط(أماماسمعقراءةتقرأ)أنيحرمقال(:)فقد

الذيالخائطهو:يوحنانالرييعنحنينابربرراباقال3كالفخارالغائطيكونكيف

قالهيتفتتلادخرجتهإذاالذيالغائطهو:يقولمنوهناك.يتفتتلاقذفتهإذا

لى:فقال.كائطهذاانظردفتى:بلدةمنالذييهودارافامامأقولكنترابينا؟

هلدقق:لهقالهكذا:يقولصوهناكلا؟أمسطحهعلىقشرةتكونتهلدقق

عنهأميماروقالكالفخار.غائطعنهقيلالذيفهوذلك؟تفسيروما؟الغائطتشقق

الغائطهو:المعتمدالتشريمرابا:وقال)تحل(.زوطراوقال!(!مامه)القراءةيحرم

كاندامما(البولأمامالقراءةوتحرمامامهاسمع)قراءةوتحرمالفخار،يشبهالذي

إذاأمارطبأ،كاندامماالبول!(أمام)القراءةتحرم:)وقالوا(العلماءفاعترضرطبأ.

الذيهوالأرضبى(1امتصتهالذيليسأو)الفراءة(.فتحلجفأوالأرضامتصظ

البولاماله،أئرفلاالأرض(1امت!تهالذيكذلكله،أئرلاجففالذيجفط؟

وحسحبارطبأ،ليسأنهمنالرغمعلى(أمامه)القراءةفتحرمواضحأثرهالذي

اْمامتحلفهلأمامهة3القراتحرمرطباَكانألبولدامأماالبدايةفيقيلالذيرأيك

المشرعينرأيوحسب)قولك(.منذلكيفهملالكن؟(،واضحأثرهالذي

كانإذاأمابول،منهينسكبالذيالوعاءأماماسمعقراءةتحرمقالوا(:أالذين
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ايثالثالفصل

)تحرمامتصاصهيتملموإذا)القراءة(،فتحلامتصا!هيتميخسكبالذ!االبول

(.القراءة

11امتصإصهتمسواءرطباَ،كانالبولادامما!القراءةتحرم)يوسيالربيدقول

ي!ذارطباَ،ليسأنه(يعني)فهوامتصاصهتمقيل"إذاالأولالمشرعقالفقدلا،

كانالبولداماما1ليقوليوسيالربيفجاء.رطبأنه(يعني)فهذاامتصاصهيتملم

الأولفالمشرع(!أمامه)القراءةتحلواضحاثرهوالذي(تامامهأالقراءةتحرمرطبا

يتملموالذيواضخ.اثرلهليسالذيإيعني(امتصاصهتمالذيالبول)يقولإ:

كانالبولدامما:ليقوليوصيالربيفجاء،واضحأثرلهالذي)يعني(امتصاصه

الجميعيتفقلا(.أمامه)الفراءةتحلواضحأثولهوالذي(،أمامه)القراءةتحرمرطباَ

واضحائرلهالذيوالبول(أمامه)القراءةتحرمالذيهوالرطب)البول(أنعلى

الربي)فجاءيبللالذيايالرطببالبوليقصدالأولفالممحرع(،أمامه)القراءةتحل

ولشدد(.لوسي

جسدهويغطييصعدألنمقدورهفيكانفإذايطهر،لكي!أالمغطسنزلإذا

اسمذكربدونالتشريعهذاجاء.:...الشمستشرقانقبل(.اسمع)قراءةويفرا

عنالبابهدْامن9صإظهرقالفقدإلبعزرالربيرايمعيتفقوهو،قائله

وربما،يهوشعللرب!إنهتقولوقد.الشمسشروقحتى!اسمحتراءةميقاث

تثروقمعاسمعقراءةبتفونالشيوخكان:يوحنانالرببقالفقدللشيرخ،

المثممس.

قالالعورةيرىقلبهفإذالحالةهذهفيويقرأ...:بالماءجسدهفليغمروإلا

عنهذاربينو:عننقلاَذلك!أقالآحابراَبابراَحاالربي)إن(لخاإذاإليعزرالربي

يجلسالعلماء:لثرع.عورتهقلبهيرىولنلهالملامسةالأرضيشبهفهوالعكرالماء

بحضويقول(-اسمع)قراءةويقرارقبتهإلى()يصلحتىالصافيا!لاءفي)المرء(
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الدثددإ(قفللعي!-لحكاءا-الصهة-)الدك!دلتل!وا

فهو،عورتهقمبهرأىوإنحتى)لِرى(الأولفالمثرع.بقدميهالماءيعكر)العلماء،:

فهوالعورةالعَقِبارأىإذاوحتى،عورتهقلبهيرىلمنتحلاسصع(أ!راءةأنيعتقد

تحل.(اسمع)قراءةانيعتقد

لمسإذا)القراءة(حكمما،عورتهعقبهيرىلمن(اسمع)قراءةتحل:فيلإذا

اقوالزبيدارافصاغلقد-تحلرابا:وقال،تحرمأبق:قال3العورةالعقب

ف!اغهاإيقارافبرحنيناراف)اما(إ.عاليهورد)كماالجماراخحماءالأمورائيم

إذاوأما(،)القراءةتحريمعلى)العلماء،جميعاتفق(العورة)العقبلمس)إذا(هكذا:

.(القراءة)تحلراباوقال!)القراءةتحرم:آبىفقال،العورة(إالعقبرأى

)العقبلمسإزا)هو(:المعتمدوالتشريع،الخدمة"ا"لملائكةتُعطَلمالتوراةان

(.اسمعقراءة)تحلىرآها!اذا!اسمع)قراءةتحرم(العورة

اسمعقراءةيقرأأنلهيحل،زجاجيبحاجزالغائطالمرء(غطى)إذارابا:قال

امامها.اسمعقراءةيقرأأنفيحرمزجاجيبحاجزالعورةغطى(ذا)1اما،أمامه

فيالأمرلأن،أمامهاسمعقراءةتحلزجاجيبحاجزغطى(إإذاالغائطحالةففي

زجاجيبحاجزغطاهافإذاالعورةأما،غطاهقدوهابالتغطيةيتعلقالغائطحالة

فيكيرىلااحتى1:ا234/تثنيةفيالربقالفقدامامها،اسمعقراءةفتحرآ

مرئية.العورةهيوهاا)3(عنئهافيرجعماعورة

)ويبطله(رابا!قالطبالبصاؤا.يبطلهأدطالمرء()يستطيعغائطأيأبىّ:قالا

الحفرةعلىصَنْدَله)المرء(يضعحفرةفيإلموجودالغائطرابا:قال.الغلبظبالبصاق

)منبصندلالتصقالذيالغائطحكممارابينا:برمارفسأل!.اسمعقراءةويقرا

.السؤالهذاعلإجابةعلىيتفقواولم(؟اسمعقرأءةيقرأ

الخطا.فيالمرءيقعقدالحرصشدةمنالرغموعل،عورةولهمبشرعلنزكانهااي(1)

لكيمحلتكوسطفيسائرإلهكالربلأذ11:المقدسللكتابالعربسِةالزجمةفيالجملةهدهوردت)2(

11.عنكفيرجعشيءقَ!رفيكيرىلئلا؟مقدسهْمحلتكفلتكن،أمامكأعداءكوبدفعينقذك
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الثمثالفصل

خصوالماذا.العاريالكواكبعابدأماماسمعقراءةتحرميهودا:رافقال

إسرائيل.بنيمنكانوإنحتىأمامهالفراءةف!حرم؟التشريعبهذاالكواكبعابد

بنيفيكانإذا(العاريالإنسانأماماسمع)قراءةفتحرمواضحالأمرهذا

عارياَ،كانإذاالكواكبعابدعلىينصأنالفروريمنكانولكن،اسرائيل

كلحملحمهمالذيناا5:2لم23حزقيالفيعنهقالتالمقراأنبماتظنقدلأنك

فجاءشيءكليخاكا-لميريعدوناضهمفتفولا)1(االخيلكمنيئومنيهمالحمير

افلما:923/تكوينفيوردماإلمماالِضاًاستناداَعورةيسمونإنهمليقولالتشريع

21(.ااأبيهماعورةيُبنصرا

الماءمقداروما.:ماءَ..إليهيضيفحتىنقعبماءولافاسدبماءجسدهيغمرولا

بماءجسدهيغمرلاهكذا:يشرعأن(عليه)وكانتناقضذلكففي(؟يضيفه)الذي

ماءإليهيضيفان(عليهوعاءفيإالموجودالبولحالهوفيأبداَ،نقعبماءولافاسد

أاسمع(.يقرأثم

:زكايالربييقولقدر.أي3يضيفهالذيالماءمقدارماعلماؤنا:شرغ

فيأضافإذالكن،النهايةفيأ!يفماحولا-فلات:نحمانرافقالالربمأ3(.

ماولكناولأ،يضافماحول،الخلاف:يوسفرافقالمقدار،فاي،البداية

ليأحضرلشمعيا:يوسفراففقال.الربعأنهعلالجمبعاتفقفقدأخيراَيضاف

.زكايالرب!قالكمااولاَ(الأضيفهمياهرُبع

كانالمانحتى4والمَئولةالتغوطوعاءأماماسحعقراءةئحرمعلماؤنا:شرع

يضيفحتى(امامه)الفراءةفتحوم،المبولةكيروعاءفيالموضوعالبولامافارغيماا؟

الم!رين.لصفالجملةهذهويخامصربأرضإسرائيلبنيزنىعنالسباقهذافيالمفران!حدث1()

.السلامعليهنوحعورةعنالجملةهذهفيالقراتتحدث)2(

اللز.من..13حرالىحالياَوشاوىالتلمودمكاييلمنسكيالاللُجربعاوالرييم)3(
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لم(ثدللذاقضلعي!-ءلخثاا-الصداف-ك!الذ)لتل!ودا

سواءالربع:زكايالرب!ويقولمقدار.اْي؟يضيفهالذيالماءمقداروماماءَإليه

كانإذا:جمليئيلبنشمعونالرد!يقولالسرير.خلفأمالسريرأمام)الوعاء(كان

نأعليهولكنيقرأ،لاالسريرامامكانوإذا)اسمع(،فليقراال!ريرخلف)الوعاء(

ويقرأ.أذرعأربعة()مسافةيتعد

،ذراعمائةالبيت)مساحة(كانت!نحتىإليعزر:بنشمعونالرب!يقول

السرير.تحتيضعه!ااو(والمبولةالتغوطوعاءل!لمجرجحتىإ،أامبمعيقرأفلا

أماالفور،علىيقراالسريرخلفقولهفييتحدثحالةايعنالعل!ء:سُئل

الوعاء!كانذا)1يقصدربماأنهام3ويقرااذرعاربعة()مسافةيبتعدأنفعليهالسرير

مطلقا3َيقرافلا(لسريرأمامكان()وإذا)هـلقرا(،أذرعاربعةيبصعدالسريرخفا

)كانإذا:يقولإليعزربنش!معونالربيأن)برايتا(فيجاء:التشريحهذاإليك

نا)فعليه!السريرأمامالوعاء(كان)إذااماالفور،علىيقراالسريرخلفالوعاء،

كانتدمانحتىجمليئيل:بنشمعونربانويقول)ويفرأ(،أذرعاربعةيبتعد

التفوط)وعاءيخرجحتى)أسمع(يقرأألا)عليه(ذراعمائةالبيت)مساحة(

يناقضإالبرايتا(لكنمسألتثا،فمضرتلقد؟فقالواالسرير.تحتيضعهماأووالمبولهَ(

بدايته.اعكسأو،الئناقضزالهلانظرثم.نهايتهفاعكسبعضأ،بعضه

كلهالبيتان42إ:صظهرالحدوددجمجاعروفين"1باب)فيالقائلهومن

يوسفالرافقالإليعزر،بنشمعولطالرببماإثه(3مترين)حواليأذرعاربعةيعئبر

أشبارثلاثةمنأقلالأرضعغيرتفعالذيابسرير)وقال(:هونارافسألإنه

حكمماكالمدفون(،تحتهالذي)والبولبالأرضكالملتصقأنهأفهمسم()03

اسألفلمأعرفلا:فقالاشبار؟تسعةإلىثلاثةمنالأرصعنيرتفعالذيالسرير

أبى:فقالإ،تخطيته)لمجبأنهالمؤكدمنلأنهأشبار،عشرةالأرضعنيرتفععما

قال.مختلفةملكيةتعدتقريباَ()مزأشبارعشرةفكل،السؤالبعدم،فحلتحسشاَ
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الئالثالفصل

شلاشةالأرضعنارتفاعهيقل(الذي)السريرعلى(:)ينص!المعتمدالتشريعرابا:

والذي،أخرىملكيةيعدأشبارعشرةيرتفعوالذيإ،)بالأرضالملئصقمثلاشبار

لهيوجمحولمهونارا!يوسفرافعنهسألاشبار،عشرةإلىثلاثةمنيرتفع

)حكمه(.

باليقالوكذلكإلبعزر،بنشمعونالربيرأيهوالمعتمدالتشريع:رافقال

بنشمعونالرب!رافيهوالمعتمدالتشريع:شموئيلبنتابنيعقوبْالربيكا

المعتمدإ.التشريع)هوإليعزربنشمعونالربيرأيليسلا،:راباقالإل!عزر.

وزؤَجه،مرتا،بنشموئيلبريسحقرافبشطمن)دار!ماَ(آحاالرافساعد

التوراةسفرفرأى(السببأليعرفخلفهفذهب،بزوجتهالدخوليستطعلمولكنه

الذيالبيتأبرايتا(:فيجاءفقد،للموتابنيلعرضتالآنأح!رلو:لهمفقال

وعاءفييضعهمااويخرجهما،حتىفيه،الجماعيحرمتفلينأوتوراةكتابفيهيوجد

لهما،نحصصغيرالوعاءكانإذاحالةلاإلاهذايقولوالمأبى:قالوعاء.داخل

واحد.وعاءبمثابةتعدفالعشرةلهما،مخ!صاَالوعاءكاناذالكن

قال.وعاءداخلوعاءبمثابةالكتبصندوقعلىتوضعالتيالعباء0:راباقال

)مساحته(الحائطفيمكاناَالتوراةلكتابيخصصأنيجب:ليفيبنيهوشعالرب!

(.زوجتهيضاجعفلا)صمالااشبارعشرة

رافبرمارفيهيضعالذيالمكانليرىاَشيرافبيتإلىزوطرامارذهب

)فعلته(؟مَنْمثل:لهففال(،الحائطفي)أشبارعشرةجعلهوقدالئوراة،سفرآشي

بيتلهليسعن:ليفيبنيهوشعالربقالفقد،ليفييهوثعبنالربيمثلفقال

.ادرىلالهفمالآخر؟بم!لهمارهل.ذلكلفعلآخر

راباقال.أذرعأربعةمسافة3الغائطوعنالبولعنيبتعدهاالثيالمسافةوماْ

الغائط(أو)البولكانإذاحالةفيإلاهذايقللمهونا:رافعنسحورارأفعن
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الدثدالم(دفسبا-الخ!اء-ادصدلة-الدكا)لتل!ودا

عندالحالاوكذلك،عيناهتراهلابحيثيبتعدأن()فعليهامامهكانإذااما،خلفه

الخلاءامامالمرءيقفحمسدا:رافعنببابررفرامقالفقد،كذلكليس.الصلاة

.)1(وي!لي(الحاجةقضاء)بيت

ليسالذي(الحاجةقضاء)مكانالخلاءعلى؟الأقوالهذهتضطبقحالةأيعل

الذيع!،الأقوالهذهتنطبق:حنينابريوسفرافقالفقد،كذلكليس.غائطبه

يكنلمإن(الحاجةقضاء)مكانالخلاءعلىتنطبقولابعد،يستعملىولمحديثاَانشع

منحكممارابينا:(لدارسونفسألأحد.فيهيكنلمإنالحمامعلولا،غائطفمِه

سالوافقد3لاأمتخصيصأهذايعدهل؟الحاجةلق!اءنحصصمكانفييصلي

أمامه.يصلوهمنلا،داخلهلِ!لوهمن)يزجر(لكيرأبينا

فهيفحهاغائطوجودمنالرغمعلى،الفرسحاجةقضاءأماكنرابا:قال

)2(.(لحاجةإالقضاءتخصصلمالتيتشبه

هـإ:أمشناالغاممم!التشريع

ومَنْمنى،منهاخرجالتيوالحائضإمنه!مضيأراىالذيبالسيلانالمصاب

وقلالتطهير(ماء)فييغطسواأنعليهميجب)الحيف(دموراثزوجهاضاتحا

إ.الغطس)منيهوداالرد!أعفاهم

لجمالا(:)االمفهرح

الربياعفىفقد؟السيلرأىالذيالجنبفيالرب!قولما:الدارسونسأل

عليهلمجبلاالبدايةمنذوهو(،الغطسإمنالمنيّراىالذيبالسيلانالمضاب!ودا

اذرع.اربعةمافةعلى:شرحهفيرآشيىيقول(1)

.القاععنبعيدةوفوهتهاعميفةحفرعنعبارةلأنها:شرحهفيرآشييمَول)2(
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الثاللُاالفصل

فهل،الغطسعليهيجبالبدايةمنقهوالسيلرأىالذيالجُنُبلكن،يغطسان

الحالتين3بينفر!الاربمااو؟(الغطسعليهيهودا)الرب!يوجب

نأعل!يهافيجب،الحيضدمورأتزوجها،ضاجعتمن:الحكمهذاإوِره

وراتزوجهاضاجعتمَنْإنوقالا(،الغطس)منجمهوداالرب!أعفاهاوتد،تغطس

سبقنمانستنتج.يهوداالرب!اعفاهوقدالسيلراىالذيالجنبمثلمثلهاالحيضدم

أعفاهوقد،يغطسأنعليه،السيلرأىالذيالجنبقائلاَ:فصلقدحياالرباأن

يهودا.الربي
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إلفَضك%لزَإخ!

:(امشنا)الأولالتشريع

أربعخلاليهوداالرب!يقولالنهار،!مفحتى)ميقاضها،السَحَرصلاة

أحتىالماءحنى)ميفاتها()منحا(الأ!يلوصلاة(،الشمسثروق)بعدساعات

بساعةالغروبقجلإلى)أيا)1(االمنحا"شطرإلمماالربيْيهودا:يقول(،الظلاميحل

ميفاتها)موساف(الإضافيةوالصلاة،ميقاتلهاليسالليلوصلاة(+الساعةوربع

ا.ساعاتسجعخلاليهوداالربيأويقول(لنهارطيلة

)الجمالا(:ا!ح

معميقاتها)اسمع(قراءةأنوهوقالوامامعيتثافضبت!ثريعفعارضهم

قراءةبعدالثانيالدعاء)وهو"الخلاصى11دعاء)المرء!يُلحقلكي،الشمسشروق

الربىِقالفقدبالشبوخ،خاص)برايتا(هذالأنبالنهار،ويصلي،بالصلاة(اسمع

يؤخرونهاالم!ل!اوكل،الشمسشروفمع0()الصلاينهونالشيوخكان:يوحنان

بريرميارافبرحونارافبرمريرافقالا.ذلكبعدوليسالنهارمنتصفحتى

السَحَرفليصلالليلصلاةيصلولم)المرء(أخطأإذأ:يوحنانالربيعننقلاَأبا

(الظهيرة)بعدالأصيلفيفليصلالشَحَر،صلاةيصلِولمء(U)1أخطأإذا،مرتين

فيالصلاةأذىكانلوكمايؤجَرالظهيرةحتىالنهارطيلةيصلومَنْ،مرتين

اجريُؤجرولا،صلاةأجرفيُؤجرفصاجمدأ،الظهيرةبعديُصليمَناماموعدها،

موعدها.لاتؤ؟ىالتيالصلاة

وكروبالصغير،)المنحاالأصيل!لاةبينالفزةمنتصفهومنحا()فلجوبالعبرلةالمنحاشطر)ا!

وربع.ساعةحوالينصفهاأنيبونصفأ،ساعئينالفزةهذهوتتفرق،الئمس
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إ(ثداال!قفسي!-الخثاء-ةالصد!-)الطك!التل!ود

يفحل؟ماذاالأصيلصلاةيصلولم)المرء(أخطأإذاالعل!ء:الدارسونفسأل

ولم)(لمرء(اخطاإذا:قولهمفيالإجابةتجدأنعليك؟موتينالليلصلاةيصليهل

فيوردماإلىاستناداَاليومذاتلأنهمرتينال!حَرصلاةفليصلالليلصلاةيصل

عنبديلةهناالصلاةلكنواحدَا".يومَاصباحوكانمساءوكان1:511/تكوين

فكلما،رحمةالصلاةأنبماأنهأم!يَبْطلموعدهيغوثالذيوالقربان،القربانتقديم

قليصل.يصليأن)المرء(رغب

نإ!ايسحقالربيعننقلاًيهودابرهو؟،رافقالهالذيالتشريعهذاإليك

الليلصلاةفليصل،الأصيلصلاةيصلولم)المرء(اخطأإذاقالاةيوحخانالربي

وردماإلىمستندينفعارضوه.قربانهبَطُلفقد0جموعدفاتمنهنانقولولا،مرتين

ا.مجبَراأنيمكنوالنقملايُقومأنيمكنلاالأعوج1/1511:الجامعةفي

تقال!التي()اسمعقراءةابطلمَنْهويُقوم،النيمكنلاالذيبالأعوج)فالمقصود!

صلاةأو،الليلصلاة)أبطل(او،الشروققبلتقالالقي)اسمع(وقراءةالليلفي

)عشرةأصحابهأجتمعمنهويُجْبَرأنيمكنلاالذيبالنقص)والمق!ود(ال!حَر،

الربإ-يوحنان:عنيسحقالربيفقال.بينهممنيكنولمفريضةلإقامة،اصحاب

عامذا.(الصلاةاواسمع)دراءةاَنجطَلمَنْعلى)دثطب!(؟الأدوالهذه!نطبقمَنْعلى

11."سهايفلولمتحديدَا"أَئطَلاا:قولهمغذلكيُفهم:آشيرافقال

السبتعشية)منحا(الأصيلصلاةيصلولمالمرء(أسهاإذاعلماؤنا:شر2

قي)منحا(الأصيلصلاةيصلولمسهاوإذا،مرتينالسبثليلةصلاةفليصل

الأولىفييدعو:صلاتينالأحد()عشيةالسبتمنالخروجعندفليِصلالسبت

هذايقولطولاأ)1(،اوالدنيويالممَدلسبينفَصلْتَمَنياربياأشطامبارك1دعاء

ال!لاةفيالعيديومأوالسثتيوم!ايةفيهـْلعالالفَ!ل،اياهفدالا"1ياسمالدعاءهذايُعرف()1

Pاوهر"الصرفة"مانحدعاءضمن PJJع!ثر.النتمانيةالصلاةأدعيةمنالرابع
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ولاب!الفصل،

فييقلهوأالثانمِة،الصلاةفيالدعاءهذاقالاوإذاالاْخرى،الصلاةفيالدعاء

الفَضلأياالهفدالاا11دعاءيقللمأنهفبماالئانية)1(.الصلاةعنفيُثابالأولىالصلاة

فيجاءمايناقضوهذا،الصلاةيعيدأنعيهويجبيُصللمفكأنهالأولىاورةفي

االمطراإِقىاللماعظمة1يذكرولمالمرءسهاإذا:جاءحيثالبابهذامن92صوجه

فألزموها)!ا"السنيندعاءفي()الربسؤالعنس!او)ذاا)2(،االموئى"محمىدعاءفي

دعاءفيإلتمييز(او(لفصل)دعاءالهفدالا"11يقولأننسيَإذاأما،الصلاةيعيدأن

يأاليين(1على"الهفدالا"يقولانيستطيعلأنه،الصلاةيعيدفلا"الصرفةامانح1

أنهحنيناالريابنيوسيالربيعنوردقائمًا.التناقضيزالوماالمخمر،العنبع!ير

نإ.ليفيبنيهوشعالربيوقال(لصلوات،وضعوا(اسرائيل)بنيآباءإنقال:

فيجاءوفد.دائمهَبصفةتقدمكانتالتياليومية(لقرابنِعنبديلالصلوات

الرد!فولمثلآخرأبرايتا(قيوجاءحنينا،الر!،نجنيوسيالرىقولمثل)برايتا(

ليفي.بنيهوشع

هوابراهيمإنحنينا:الرب!بنيوسيالرب!قوليؤيدالذيالبرايتا"11فيفجاء

وبكر91/27:11تكوينفيوردماإلىاستناداَ)شحري!شا(السَحَرصلاةاستنَالذي

،صلاةإلاالوقوفوماا.االربأمامفيهوقفالذيالمكانإلماالصباحفيإبراهيم

الوباء11.فامتنعوصلبنحاسافوقف3،1؟601/مز(ميرفيجاءماإلىاستناداَ

24/63:تكوينفيوردماإلىاستناداَ)منحا(الأصيلصلاةيسحقواستنَّ

إلمأاستناداَصلاةإلاالنأملوماالمساءا.ا،إقبال!عمدالحفلفيليتأمليسحقوخرج11

ا)"(.االلهقذَامشكواهوسكبأعياإذالمسكيناضلا"251:1المزمورفاتحةفيجاءما

الأولى.(لصلاةعليؤجرولاالسبتأصيلصلاةأنهماعلالثانيةالصلاةلهحُم!بتأي(1)

عشر.الئانيةالصلاةأدعيةمنالئانيالدعاءهوااالموتىامحيادعاء)2(

(r)عمثر!الثمانةالصلاةأدعيةمنالتاسعغالدعاءهر""الشيندعاء

والجذر.الدلالةفيويختلفاذالحروففييتفقانالعبريةفيالفعلان(4)
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"(ثدلالذقفلل!ير-الحكد!-الصداف-كرالذ)لتل!ودا

11تكوينفيوردماإلىاسشاداًالليلصلاةيعقوبواستنَ 1 1 / 2 Aمكاناَوصادف

11إرميافيوالصلاةالمَولصلبدلالةالفعلهذاجاءفقد"،هناكوبات : 1 6 / Vوانت

0.011.عليتلحولاصلاةولادُعاءَلأجلهمترفعولاالشعب!مذالأجلتصلفلا

صلاةانقالوالماذالحفيبنيههوشعالرلىقول!يؤيدالذي)برايتا(!أوجاء

السَّحَر!!يُقؤبالذيتاميد"اقربانلأن3النهارمنتصفحتىأميقاتها(السًحَو

لشروقأمنساعاتأربعخلإليهوداالربيهـيقولالخهار،سنتصفحتىيقربكان

.ساعاتأربحخلاليقدمكانالشَحَرفييقربالذيتاميدقربانأنأيالشضس(،

الذبااتاميدااقربانلأفالمساء؟حتىميقاتها)مخحا(الأصيلصا،ةإنقالواولماذا

قبليُقزَبيهودا:الوبيويقولالمساء،حتىيقربكانالشمسغروبعنديقرب

لأن3لهاميقاتلاالليلصلاةإنق!لواولماذا،الساعةوربعبساعةالشيسكروب

طوالتقزَبكانتالمساءحتىتُحرقلمالتيوالشحوم3المحرقة)قرياناطراف

قربانلأنالنهار؟طيلةميقاتها)موساف(الإضافيةالصلاةإدنقالواولماذا.اللي!!

ساعاتسبعميقاخها(إنايهوداالربيويقولالنهار،طواليقربكان)موساف(

ا.ْساعاتسبعخلاليقربكان)موساف(قربانلأن

)منونصفساعاتستبحد:ميقاتهالكبير(؟إالمنحا،قربانأميقاتهووما

تسعبعدمية،ته"!غير(؟)المنحاقرلان(أميقالتهوومافصاعدَا،،الشمسشروق

هلالعلماء:يهوداالرييفسألفصاعدَا.(الشمسشروق)منذونصفساعات

التيالأخيرةالساعةوربعالساعةأمالأولىالساعةوربعالساعةهيالمنحا(أشطْر

إنقالواإنهميهوداالرب!قال)برايتاإ:فيجاء:التشريعهذااليكَ؟وبالغرتسبق

الشمسشروقبحدوميقائهاالنهارعنالأخيرةوالربعالساعةهر؟المنحا()شطر

ربعاً.إِلاساعةع!ثرةبإحدى

آباءإندوماًقيل:قالفقدحنينا،بريولصيالربيهوالتشريعهذاقائلإنويقال

القرابين،منلهابسندجاؤواقدالعلماءوإد!ال!لواتوضعواقد(اسرائيل)بني
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أل!اب!الفصصل

نأوالإجابة3!الإضافية)موساف(صلاةوضعالذىافمَنْالرأيهذاتقزلمو)ذا

)1(.القرابينمنلهابسندالعلماءوجاءالصلواتوضعراقدالاَباء

حتى!لالعلماء،يهوداالربي1سأل:ساعاتأربعخلاليهوداالربييقول

حئىيهودا:الربيقال:التشرلِعهذاإليكَ؟خلالتعنيلاحتىأنأمخلالاأتعني،

الربيأنذلكفمعنى،خلالتعنيلافحتى،مفهومهذاإنقلتوإذاالمنحا(أشطر

الربيأن(!!كأد!ثىخلالتعنيحتىإنقلتإذاولكنالعلماء،راييخالفيهودا

النهايةفيقيلفقدخلالتعنيلاحتىانبمالكنالعلماء،مع،الرأيأفييتفقيهودأ

!اعاتسبعخلاليهوداالربيويقولالنهار،طوال،ميفاتهإنأموساف،أقربانعن

إخداهماصلاكمايصليأنالمرءعلىكاناذابرايتا:لاوجاء،،الشمسشروقأمنذ

الأصيليصليانفعليه،الأصيل)منحا!صلاةوالأخرى،الإضافية)موساف(صلاة

ثابتة0صلاالأ!يلإنحيثأموسافإ)2"الإضافيةيصليذلكوبعدأولاَ)منحا(

عليهإن!وداالربيويقول)!،معتادةوغيرثابتةغير!لاةفهيالأخرىاماومعتادة

قدالإضافبةإنحيث)منحا(الأصيليصليذلكوبعد()موسافالإضافيةيصليأن

،خلالتعنيفحتىمف!ومهذاإنقلتداذاوقتفا،يصافلمالثانيةأماوقتهافات

فضخلالتعنيلاح!ىإنقلتإذالكن،متداخلينالصلاتينميقاتأنفيتضح

فا!فقده)منحا(الأصيلميقاتحانفإذا،متداخلينغرِالصلاتينميقاتأن

منذموجودفالئناقضخلالتعنيحتىأنبمالكن)موساف(،الإضافيةميقات

.الصلاةهذههموضحرا()موسافقربانتقديممنبدلأصلاةتوجدلاأنهالعلماءرأىحبن(1)

الأصيلصلاةميقاتمعتتداخلفيلكوهيالنهارطوالالإضافيةالصلاةميقالاأنالعلماءيرى2(;

أنايرىالذييهوداالرياأما،المعتادةوغيرالئابتةغيرتشقدموالمعتادةالئابتةفالصلاةوبالتالي)منحا(

حنىمستمرفميفاتهاالمنحاأماميقاتها،انقفىفقدالصمصشروقمنذساعاتسبعالموسافميقات

وربم-بساعةالغروبقل

فقط.والأعيادالسبتفيتصلىفهى)3(
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لذحد!"(اقفسي!-لدعاءا-الصدلة-الذكد)لتل!ودا

المنحا()شطرأنيرىأنهتعتقدهلوالعلماء؟يهوداالربببينالاختلافهوما.البداية

ويبدأالأولطالمنحا()شطرينتهيحتى:قالفهكذا3الأولالشطرأمالأخيرالشطرهو

(-الشمسنترولى)منذربعَالاإساعةعشرةاحدىمزتقديكرنلأخيراالشطر

!وداالوبيشهد(:61/عدايوت)بابفيذلك)1"قلنالقد:نحهـانالربيقال

التياليتيمةالصغيرةتنصحأنالقضاءدارعلىأنهاولها،أامور:خمسةعلىبباابن

حطلةقيحدثكماتيلنيعندمازواجهاعقدتفسخأن،الأبوفاةبعدأمهازَؤَجتفا

روجومات،صغيرةوالأخرىبألغةإحداهمايثيحتينأختينتزوجااللذينالأخين

علىالخلافةشريعةليقيمبهايدخلأنأختهازوجعلىووجاأبتاءدودطالبالغة

أرملةأختلأنهاعليهمحرمةزوجتهتحعلثمومن،توراتيةشريعةوهي،الأرامل

ناالصغيرةتنصحأنالقضاءدارعلىإليعزر:الرببقالالحالةهذهفعن،أخيه

يدخلأنلزوجهاويحل،طلاقدونرجعيبأثرفينفسخالعقد،فسختطلب

وففاجاءالتشريعأنالإسناد)عدايوت(با!فيببابنيهوداالربيشهدوقدبأنجتها.

إلجزر.الرببلرأي

نإواحد:شاهدلهاقالالتيللحراةسمحواقدالعلماءانالثافإ،الأمر1

الأراملعلىالخلافةأييفاموتباب)فيتتزوجالن،النائيالبلدفيماتزوجك

نقرلأنهالقدسفيرجموهالذيالديكعلىشهدأنه(الثالثالأمروأأإ.22ص

إنسانَانطحالذيالثورحكمالديكعلىفطبقواوثقبه،المخعندرضيعطفلجمجمة

نفسعليهلمجكمطائرأوحيةبهيمةأي.كذلكيُرجمالئورأنفكماI(2أخروج

الحكم.

أربعونعليهمزالذي(لمختمرالعنبعص!ير)اليين(علىشهد!الرابعالأمر1

تمامَامختمرعشبعصيروأصبحمععرتهفيعنبعصيرصفةعنخرجبأنهيوما

.خلالتعنيحتىإذيهودالرب!العلماءاتالاي(1)
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!4اJالالفصل

نأعلىشهدانمس،الأمر28/71(،)عددفيجاءكمامُسكِرسكيبويدعى

فيُفهمإ،الشمسشروق)منذساعاثأربعخلالالشَحَرلاأتاميد!قربانميقات

.ساعاتأربعبعديقربولاخلالتعنيحتىانذلكمن

بابفيرأيهمثلقلناانضابمايهوداالربببراييأخذالتشريعإنكهناالربيقال

الذيالمشرعمَن،ساعاتاربعفييقربوأنهال!حَر)تاميد(قربانوعن.عدايوت

الحئممسحَمِيت11!إذا:61/12خروجيخاجاءماالى،استناتأأشنزعنالقدذلك؟قال

تكوينفيجاءكماساعاتلستفييقرَّبامساعاتأربعفيأي"يذوبكان

الذيالمُفشرهوفمَن،ساعاتلسثبعدالمقصودأيالنهار"حروقت181:11/

يهوداالريهليسإنه؟ساعاتأربعقيتعني"يذوبكانالشمسحميت"إذافسر

وإذاأيضاَ،الصباحفيفهوساعاتاربمحتىبهوداالريا،أقالإذاالعلماء.ولا

"هذابأنالقولفيمكنكأيضاَ،الصباحنجافهوالنهارمنتصفحتىالعلماء)قال(

جاءلأنهالعلماءإلمأنسبتهفيمكنكللعلماء،إنهالقولويمكنكيهودا،للرببالتفسير

أولمماساعاتثلاثصباحينالصباحق!ممواوانهم"،الصباحافي1المقرأنصفي

ساعة.قذَمه-عندهفالصباحيهوداالرب!الىنسبتهويمكنك،اخيرةساعاتوئلاث

أربعبعدأي"يذوبكانالشمسحميت11)ذا)يفسرون(حالايةعلىفالجميع

فيجاءيعقوببرآحاالرببقالالمقرا؟نصمنذلكاسشنبطوافكيف،ساعات

باردَاالظلويكونالشمسئحمىحينأي"،يذوبكانالشمسحميتذا111النص

(.الشصشروق)منساعاتاربمبعدأي

يسحق:للرب!حسداالريىقال0:اَخرإلىالمساءحتى)منحا(الأصيل!لاة

وقديهودا،الريهرأيوفقالتشريعإبطال!حَر(صلاة)عنهناككهناالربيفال

ربيقالشيئًا؟يقلولمصمتَفلماذاهناأما،أ،رأيهوفق)عدايوت(بابيخاشزَعنا

النهارحماية)قبلالسبثمساءفيالأصيل،أيصلييهوداالرببأنرأينالقدحسدا

)فينت!ييهوداالربياقوالطوفقجاءالتشريعأنهذامنويفهم(،الليلودخول
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ثدا"(الذففسير-الخ!اء-الصداف-)الذىالتل!ود

مخالفًاوجاء(،الليلصلاةميقاتعندئذويبدأالمنحاشطرعندالمنحاصلاةمجقات

التشربعأنذلكمنيفهمالمساء.حتىيصلونعلماؤنايكنولمهونا-الرب!لرأي

المعلمهذاوفقليسالتشريعإنيقللمانهوبمايهودا،الربيأقوال!وفقليس

فليعمل.المعمذلكبراييعملومن،فليعملالمعلمهذابرأييعملفمن،ذاكولا

وكان،السبتمساءالسبت)اصيل(وصلىجنيفا("ا()بيتإلممارافذهب

يرمياربيأماميمرولم)صلاته(رافوأ!ىراف،خلفيصليآبابردهـمياالربب

يصليالتلميذأنذلكمننستنتج،مكانهفيواقفَاوظلالحائطأماميقفطكانالذي

الربرأييؤيدوهذا،المصلينأمامنمرأنيحرمانهأيضاَونستنتج،معلمهخلف

همافهاصحيحًالمسلا،.المصلينأمامالمرءيمرأنيحرمقالحيث،ليفيبنيهوشع

الأربعةمسافةخارجآسيوالرياآميالربيمرلفدمراقدآسىوالوبيآميالربي

.()مزانأذرع

ي!ليأنمطلقاينبغيلاأنهيهودأالرببيقلالمذلك؟يرمياالربييفعلوكيف

منيقولإليعزرالرياأنأبرايتا(فيوجاء3معلمهخلفأومعلمهجانبإلمماالمرء

ومنالناس!(سائرعلىيلقيهأكمامعلمهعلىالسلاميلفِىومن،معلصهخافيصلى

شيئَايقولاومن(،العلمأمجلسمجلسه!امعلمهيعارضومن2لسلام،اعليهيَرد

هنامختلفالأمر.إسرائيلبنيعن)2(السكينةابتعادفييتسببمعلمهمنيسمعهلم

ألزمتأنئاأب!اعحلكأنهيتهلةلمعلمهقالفقدأ3(.زميلتلممِذآبابريرمبافالرب!

..م!صاناسم!1)

2588/خروجفيالمقرالاجاءماإلىاشنادأالإلهةالحضرةتعنيودينيفقهيكمصطلحالسكية)2(

منهالمشتقوالاسمشاخن،العريةفيلمكنفالفعل"وسطهمفيلأسكنمقدصَاليافيصخعون1

لهموأكونإسرائيلنجيوسطفيوأسكن924511/خروجفيجاءماإلىأيضاَواستناداَفمخينا،

11.إ!ا

لمعلمه؟كزيلالأموربعضفييبدووأنهفقطتلميذالبسأنهيعنيفقهيمصطلحتزميلنلصذ31(

كزملاويسلكالتلميذ،صلوكنفس!حلحهمعيسلكلافهوولذلك
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الل)ي!للفصل

أعملك(،منأفرغفضلكمن:لهيقلولم3،الصلاةبأداءالسبتشريعةفينفسدُ

صلىمرةذاتأنهأبينالرب!روىوقد؟انتهىهلأو،معلميأنهىهل:يقلولم

عدةعليناوالقىوخرجحمافا)1(ودخلالسبتمساء،السبتأصيلأيهوذا(الرب!

الحماميهودأالرببدخللفدرابا:قال.حلقدالظلاميكنولمالم!نا،أمنفصول

العلماءيحرمأنقبلماءَ!جسدهعلىيضعولمالساخنالحمام)فيالعرقيفرزلكي

السلالهيخرقأدطلمِفايبرديميلربياب!أحلفقدكذلكليسلا،،العملهذا

أكانالأمرعليهاختلطلقد(.السبتمساءالسبتصلاةصلىأن)بعدبالكبري!

فكررفهلالشصص(أذهـقتذلكوبعدحلقدالظلامأنواكتقدبالضِومملبدَايوفا

حلقدالظلامانالناسواعتقدبالغيومالسماءتلمدتمرةذات:ابيدانقال3الخطا

الغيوم(فقشعتثم،السبتفيالسبتمنالخروجصلاةوصلواالمعبدودخلوا

.أنإلىحاجة)فلاصلواقدأنهمبما:فقالربي،وسالوافجاؤوأ،الشمسوألشرقت

فييوغبوالم)فالفقهاء(هنا،مختلفةالحالةإن(.الظلامحلولابعدأخرىمرةيصلوا

السست،مساءالسبتصلاةرافصلىلقد:أبينبرحياربيقالالجمهور.إرهاق

السبثصلاةرافصلىلقد.السبثفيالسبثمنالخروجصلاةياشياالربيوصلى

يقوله3لااملكأساعلىا)2"االقداسةدعاء11يقول)فهل(السبتمساء

السبت!لاةالمرءيصلي:شموئيلعننقلأنحمانرافقال:الحكمهذاإليكَ

ويصلي.برأيهياخذالمعتمدوالتشريعالكاسعلىالقداسةدعاءويفولالسبتمساء

دخرلفبلالحمامفيالماءبسخنونوكانواالعصرالحالي،فيالبخارحماميثمبماالمقصودانيبدو)1(

بعد.فطِذلخاالعلماءحرموقد.ال!بتفيالنسخينتحريمالىنظرَا،السبت

الربباركلذلك.،..لتقدسهالستايوأاذكر11:التر!اةمنفقرةعنعبارة)فدوشا(القداسة3دعا)2(

العنبعصيركأسعلالفقرةتلكتذكرأنيجببأتهذلكالفقهاءوفسر"،وقدسهالسبتيوم

هذهتذكرأنيجبالسبت!ارفيوكذلئا(البتعئيةالمبتدخرلعنل!علانا)يين(،المخخحر

الفصلدعاءبتلاوةفيكونالسبتمنالخروجعنالإعلاناماا!ل.قبلالكلأسعلالفقرة

)هفدالا(.والمييز
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(ةثل!الدثفسبلأ-سمكاءا-لحمللةا-الدى)لتل!ودا

دعاءيقولإفهل،السب!في)عرفيت(السبتم!الخروج)صلاة(ياشياالربب

لأ3أمالكأسعلى)هفدالا(والتمييز"أ(الفصل

أ!لاة!المرءيصليلشموئيل:عننقلاَيهودارافقال:الحكمهذاإليكَ

قالزيرا:الربيقاله.الكأسعلىالتمجيزدعاءهـلقول،السبتفيالسبتمنالخروج

!لىالعمودهذابجوار:رافعنحنيناالربيعناليعزرالربيعننقلاًآلصيالربي

)منعولاجا-وعندماالمفبت،مساء(لسبم!اصلاةيولصيبريشمحئيلالربي

يشمعحيلالرب!وليصرالعحود،ذلكبجواروليسالنخلةتلكبجوار:قال(فلسطين

السبث،مساءالسبتصلاةتكنول!،يوسيبرإليعزرالربيولكنيوصيرنج!بر

السبمسا.فيالسبتامنالخروجصلاةولكن

منأنهيعنيكانإذا؟ميقاتلهاليستفسيرهوما:ميقاتلهاليسالليلصلاة.

طوالط)ميقاتها(الليلصلاة؟يقولأنعليهفكان،الليلطوالالمرءيصليأنالممكن

بأنالقائلالرأيمعيتفقانهذلك()يعنيهل؟ميقاتلهاْليسمعنىمالكنعالليل

صلا0عنقالجمليئيلربانإنشموئيلعننقلاًيهودارافقال!3نافلةالليلصلاة

المعتمدالئمشربعإنابإّ:قال،نافلةإنهاجهولثيعالربوقال،واجبةإنها()عرفيتالليل

نافلة،انهاقالمنبأقوالياخذ

وسألهةيهوشعالرببأمامجاءللشريعةدارسَاأنمرةذاتحدث:علماؤناشزع

وسأله:جمليئيلربانإلىفذهب،نافلةإنها:لهفقال3واجبةأمنافلةالليلصلاةهل

علىللتاكيدوالعيدالسبتاتهاءعندتقالفقراتاربععنعجارة)ففدالا(والتمسِزالفصلدعاء()1

شموععلىوتشلىالمختمر،الصبعصيركاممهعلىوتتلىفيها،العملولمحريمالأيامهذهقداسة

اليومنهابةوفيالبخور،عل!لىولاالثموحعلالدعاءيتلالغفرانعيدوفيالبخرر.وعلىالسبت

ياربياأنت"مباركوذصها:عاءالد!اساسالرابعةوالفقرة.ففطالكأسعلىالدعاءيتلالمبارك

شعبميزومن،الظلاممنالنورمينومن،القدسغيىمنالمقدسمًزمَنْياأالحاصلكياإلهنا

ميزتمنيا(ربياانتمبارك،الستةالخلقاْياممنالمابعاليومويز،الشعوبسائرمنإ!صرائيل

11.المقدحماوغيرالمقدسجما
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اللاب!!فصل

يهوشعالرب!يقلالم:لهفقال.واجبةإحما:لهفقال؟واجبةأمنافلةالليلصلاةهل

)بمتالدينيالمعهدالنبهاءالشريعةدارسويدخلحتى-دهللهفقال؟نافلةإنها

نفلالليل.صلاةهل:وسأل!السائلوقف،الشريعةدارسودخلوعندماهمدراش(

-،؟واحبأم

منيوجدهلالعلماء:جمليئيلربانوسأل،واجبةإنها:جمليشيلربانلهفقال

)الربانلهفقالىلا،:وقاليهوشعالرب!عليهفرد؟المسألة0هذحولمعهبختلف

قدميكعلىيهوشعياتفله:وقالنفل؟إنهاقولثاعنكينقلوااولمجمليئيل(

لكانميتذلكقالوفنالحياةقيدعلىأننيلويهوشعوقالا:الربيفوقف،ليروك

لنكيفكذلكوهوالحياةقيدعلىأناولكني،الميتأقواليكذِّبأنالحيبإمكان

بينماويفسر،مجلسجمليئيلالربالىوكان3آخرحيأقواليكذبأنحييستطيع

توقف،المزجم)1(:لحوصبيتوقالواالحاضرونفهلل،قدميهعلىيقفيهولشعالرب!

فنوقف.

،2عىهوجه،السنةرأسبابففي(3يهوشع)الرب!نحزنمتىإلىوقالوا:

للربيحدثالنريالحادثفيأحزنه36،صوجهالأنعامبواكيربابوفيأحزنه

عنهنزعناذا11جمليئيل.الربانعنالرئاسةنمزعفهاأيضأ،هناواحزنه،صدوق

جمليئيل،لفربيشديدَاالمًاذلكسيسببيهوفمع.الربينعإن3نعيِّنفمنالرئاسة

الآباء،نقاءفيليسفهوجمليئيل(،)الربانيحاقبقدلكنهعقمِفا.الربيفلنعين

فهوعزرا،بعدالغاشروترتيبهوغنيحكيمفهوعزريا،بنإليزرالربيفلنعين

كانفإذاكنيوهوعنه،الظلمفسيرفعجمليئيل()الربانالحلماءظلموإذا،حكيم

)منالعاشروترتيبه)ويذفع(،فسحذهبمالاد(اليدفعقي!رإلىيذهبأنعليهيجب

وهيالأرايةإلىويزجمهابالعبربةبقولهاالتىِالمفسرأقوالبزجمةيقومالدينيالمعهدقيالمترجم()1

الحضور.ولفهمهايضحدثهاالياللغة
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ثد!"(ال!قفسي!-الخ!اء-الصل!ة-)الذك!دالتل!و

)الرب!الى)العلماء(فذهب،معاقبتهيستطيعولنالاَباء،نقاءفيهأيعزرانسل(

فقالا.(الديني)المعهدرئيسسيدييكونانن!لإننا:لهوقالواعزهـلا(بنإليعزر

قدله:فقالت،بيتهفيمنواستشارفذهب،بيتيأهلوأستضيرساذهبلهم:

الثمينالكأص!منالمرءفلي!ثربعلحها:فردلآخر،ليعطوهاعنكالرئاسةينزعون

ا"1(.غاوليكسرواحدَايومَاولو

)فقالكبيرَاإ،شيخَاالمفمريكونانيشب!زويستحسنلمشعركإن:لهفقالت

وشابمعجزةوحدثت،شعريمنصفاعشرثمانيةسيشيبماليوذلكفيلها(

فياْبدوهأنذاعزريا؟بنإليعزرالرب!قالوعندئذ،شعرهمنصفاعشرثمانية

للخلاميذوسمح،البابحارسيبعدأناليومذلكؤبوامر،ذلكغيروأناالسب!بن

يأهمدراش!)بيتالدينيالمعهديدخللا:يعلنجمليئيلالر!اكانفقد.بالدخول

الربيتولىالذياليومفيكئيرةمقاعدأضينهتإلذلاث!كظاهوه،باطنهليستلحيذ

دوستايبنيوسفأبواختلفلقد:يوحنانالرب!فال.الرئالسةعزريابنإليعزر

مقعد،أربعمائةأضيف:يقولفهو،أضيفتالتيالمقاعدعدرحولرالعلماء

ماقعد!سبعمائه:ويكَولون

عنالشريعةحجبمتاقدلئهحاشاأكونقد:وقالجمليئيلالرد!ذلكأحزدطوقد

حتى،لذلكيطمئنفلمرمادًا،ممتلئةبيضاءجرارمنامهفيلهفظهرت،إسرائيلبني

يقالصوضعكلوفي،اليومذلكفيتشريعاتهتصاغت!إكدايوالشهاداتبابرأى

الديني،المعهدر"لاسةعزريابنإليعزرالرب!اعتلىالذياليومبهيُقصداليومذلكفي

الرب!انحتى،تفسيرهوتمإلاالدينيالمعهدفيشكمو!عكاذخكمايبقك!فا

ساعة.ولوالدينيالمعهدإلمماالذهابعنيتوقفل!جماجئيل

(t،ائنالعزيزللأمريُضربمحل.
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ال!اي!الف!مل

وهويهودا،جاءالومذلكفيد(ةتعئريعالرأبعالفصلاليدين)بابلشرعشاة

بالدخولطلي،)يسححهل3بشأنيماذاللعلماء:وقالالدينيالمعهدإلمأعمونيمخهود

ابرب.جماعةتدخلأنعليكيحرم:جمليئيلالرييلهفقالإ3)قاهالالربجماعةفي

جمليئيل:الرب!لهفقال.الربجماعةفيتدخلانلكئحل:يهوشعالربيلهفقال

الربب!4!ال."الربجمماعةفيموآببولاعمونييدخلألا23:31/تثنيةفييودأولم

ملكسنحرساصعدلقد3اماكنهميخايقيمونزالواماوموآبعموناوهل:يهوشع

وخهبتشعوبتخوم"ونقلت:6/113إشمعياءفيوردفقد،الأممكلوفزَقآشور

946/إرميافييردالم:بهليئيلالربيلهفقال".كبطلالملوكوحَطَطْتذخائرهم

يهوشح:الريالهفقالعادوا،فقد"الربيقولعمود!بنيسبيأرذُذلكبعدثما

يعودوا؟!لموللآن"،إسرائيلشعبيسبيوأرد11أ:94/عاموسفىيردأولم

الرببفقال،الربجماعةفيبالدخولاالفورعلىالعموني(اللمتهودفسمحوا

بيتهدخلوعندما،!وشعالربيوأسزضيفلأذهبكذلكالأمرأنبماجم!ليئيل:

قائلاَ:عليهفرد،فحَّامأنئابيتكجدرافيمنيبدو:لهفقالسوداء،بيتهجدرانرأى

كيف4الشريعةيدرسمنبمعاناةتشعرلملأنك،إعالتهعنمسؤولاَكنتَلجيلويل

إكرامَاسامحنني،اليكجئتلقد:لهفثالْ!يأكلونماذاولاقوتهمعلىيحصلون

العلماء؟ليخبرنرسلمنفقالا:فهدأ.،ذلكإلمماألتفتفلم،لوالدي

المع!دإلممايهوشعالربيفأرسله.أذهبأنا،الملابسبغسليقوممنلهماففال

الزعامةعلىيقدرمني)1فليرتدهاالغباءةيرتديأناعتادمن)وقال(:الديني

عباءتهإليهيرسلانالعباءةيرتديأناعتادممنفليطلبيعتدلمومنينزعم(

الرب!فعلمايكررلاحتىالأبوابأوصدواللعلماء:عقبفاالريىفقالالبرتد!ا-

العلماء.هـدؤلمجمليئيل

فقالوأالبابوطروافجاء،لهمبنفسىأذهبأنالأطضلمنيهوشعالرب!فقاله

يكنلموإن(النجاسةمناللتطهيرالخطيئةماءيحثرمز،هوالكاهنابنالكاهن:له
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الذثلل"(تفللعلط-الخثاءالحعلا!ْ-)النكدالتل!ود

ورمادكمطرماءماؤك:كاهنابنلكلاهنكاهنابنيقلولا،الخطيئةماءينثرلا

تنور)1(+رماد

ال!كرامَماشيئًا،نفعلولماستر!اؤكتميهوشعلقدالرد!ايهاعقيفاةالربيفقال

فدارسو3الرئاسةعنهلننزعنفعلماذافقل.عندهمعكواذهبالغدفيسأبكرلك

سبتا،والاخرسبخَامنهماواحداَنطلب،ينزلونهولاالمقدسال!ثيءيرفعونالشريعة

عزريابنإليعزرالرب!وجاءسبوتثلائةالتفسيرلاالغيرةبدافعجماضصيلالربيفجاء

ابنإليعزرالرب!سباهلهذا؟مَنْسبتاالعلماء:أحدتحماءلححىوأحدَأ،سبتًا

إذاوعماالليلصلاةعنسأل)الذيالتلميذهويوحاىبنشعمعونوالرب!عزريا؟

نافا.ة(.امواجبةكانت

ويُدعىيوحنالنالرب!قالالنهار:طيلةميقاحما)موساف(الإضافيهَةوالصا3

صلاةإحداهماصلاتنِيصليانالمرء(علكانذا)1عل!ؤنا:لشرءايسوشيع":ا

الأصيل،صلاةلِ!ليأنفعليه)موساف(،الإضافيةوالأخرى)مشا(الأصيل

ثابتة.فغيرالأضممطاما،ثابتةالأصيلفصلاة،الإضافيةالصلاةذلكبعدويصلي

لأن،الأصيلصلاةذلكبعدويصليالإ!افيةالصلاةيصليجهودا:الربيويتهول

قالوقخها.يفوتلنفريضةوالأخرىوقتها،سيفوتفريضةالإضافيةالصلاة

ذلائا-يصليبعدثمالأصيلصلاةيصليأنهوالمعتمدالتشريعإن؟يوحنانالردب

الإضافية.ال!لاة

طوفيبرناتالطالربببابعلى.وجلسذهبتعليمهفيضعيفازيراالربيكانولما

برناتانالردبفخرج،منهمأجرَاوخذْانهض!بيتهفي)الدارسونمزإذاوقال!:

برأييأخذالمعتمدالتشريعإن:فالالدينيالمعهدفيالدأرشينمِنمَنْبسمألهطوفي

برأييأخذلاالمعتحدالتشريعإن.يوحنانالرببقالهكذا:لهفقاليهودأ؟الربي

.والطقوسالثمعائرأداءفيبالغشيتهمهأي)1(
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ال!اي!افصل

صلاةذلئابحدويصليالإضافيةالصلاةيصليانالمرءعلىقالالذىحهودا،الربي

برايهيؤخذفلم،لنفسهذلئاقاليوحضانالربيإنله:ناتانالربيفقال،الأصيل

يوحنانالرد!منفقطالئشريعهذاإلاتسمعلملأنئاهلله:ففال.مرةأربعين

بالنسبةجديدتمثريعإنه:لهفقال؟إليكبالنسبةجديدتشريعانهأم،اعجبكلذلئا

ل!فى.بنحهوشع(لربطهوهائلهانأعحمدوكن!الى

،ساعاتسبعبعدالإضافيةالصلاةيصليمن:ليفيجهوشعبنالرد!قالفقد

علىالمحؤونونأجمع318:11/صفنيافيالمقراعنهقالمتمنهويهوالربيماقال

101لأفكلمه3ٌالمقرائصِةالفقرةهذهمنالحكمهذااستنبطكيف11،منكِكانواالمَؤسم.

نهمفيإسرائيل!تلأعداءفالانكسار،يوسفراففسرهاكما،لغةًالانكسارتعي

أورشليم.فيالمواسمميقاتأخزوا

،ساعاتأربعبعدأشحريت(الشروققبلصلاةيصلىِمنإليعزر:الرببقال

علىالمحزونونأجمعاا:3/18صفنيالأالمفراعنهقالثمنهوجهودا،الربيقال

الحزنقعحيلأا،5فكلمةالمقراذِ"؟الفقرةهذهمنالحكمهذاكسيفْاستنبط"الموسم

رافقال."الحزنمننف!يافطرت91/1:281مزاميرفيوردماإلىاستناداَ،لغةً

فيوهيمذثلةاعذاراهاا:ةا/إيخافيجاءماإلىاستناداَإنهبسحقبرفحمان

11.مرارة

الرافيرأسهكانالذيبومباديثافيالدينيالمعهدإإلىيذهبولمأويارافتعب

فقال،يوسفالرافيستسمحانابيّالربيمنطلبالغدفيحضروعندما(يوسف

فقالالح!ور.يستطعوامتعباَ،كانإنبمالهففالأللدراسةحضوركعدمسببما:له

الذيهونا،الرافرأينفسمعلمييرىالاقائلاَ:فردوتحضرأشيئَاتاكللملماذا:له

فقال(،)الموسافالإضافيةال!لاةيصليانقبلشيئَايكلأنالمرءعلىمجرم:يقول

له:فقالهومجضر.شيئَايكلأنأوبمفردهالإضافيةالصلاةي!ليأنإمافعليهإذا:له
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ثدلء(الهَقفسيو-الحكاء-الصد!4-ال!كد2دالتل!

نأقبليصليأنالمرءعلىلمجرم:يقولالذييوحنانالربيرأينفسسيدييرىألا

قالواإنهمأباالربيقالفقد،حالتكعلىينطبقلاالقولهذا:لهفقال.الجماعةتصلى

يأخذلاالمعتمدوالتحثريعإ.يسبقهمألاأفيجبالجماعةمعالمعبدفييصليعمنذلك

أ!اهونا،الرافرايهوذكرناهوما،ليفيبن.يهوشعالربيبرأيولاهونارافبراي

المرءعلىيحرم)منحا(،الأصِلصلاةوقتحانإذا:قالفقدليفيبنجهوشعالربي

الأصيل.صلاةيصليانقبلشيئَايأكلأن

ب(:)مشهاالدفانيالتشريع

)بياالديخيالمعهددخولهعندقميمةصلاةيصليهقانابننحونياالرب!كان

أ!لي:لهمفقال؟الصلاةهذهتصليلماذا:1aفقالوا،منهخروجهوعندهمدراش(

)الرب(أشكرخروجيوعندالنالص(،علىالأحكام1اصفبلاكيدخوليعند

يما.تسمهماعلى

:(لجمالا)الف!رحا

إلهيالربلدنمنمشيئةلتكن)يقول(؟دخولهعنديقولماذاعلماؤنا؟شرع

وألازملائيببوليسعد،الشريعةأمورمنامرفياتهاونوالا()الأحكاماصفبألا

يتهاونوألانجس،أنهالطاهرأالشيء(علىولاطاهر،النجسْإنهأالشيء(علىأقول

)يقول(:؟خروجهعنديقولاوماذا.بهموأسعد،الشريعةأمورمنأمرفيزملائي

ولم،الدينيالمعهدفيالقائمينمنأن.كونليقسمتلأنكإلهيياربياأشكرك

،يبكرونوهممبكراأستيقظفأنا)-للاهين(،الزوايافيالجالسإنمن!ونأنليتقسم

وهم.أكدحفأنا،الاطلةالأمورأجلجمنويبكرون،الشريعةامورأجلمنابكرفأنا

وهمأهروكوأنااجزا،يتلقونولايكدحونوص.(أجرَاواتلقىكدحأنا،يكدحون

)القبر(.الهاويةإىيهرولونوهم،الاَتي(لعالمفيللححِاةاهرولأنا،يهرولون
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ال"ب!الفصل

فقالوا،ليزوروهتلاميذهعليهدخلمرضعندماإليعزرالرببأنعلماؤناروى

(حرصوا؟لهمفقال.(لأتيالعا!فِىبالحياةبفضلهنحظىسلوكَامعلمنايالناقل:له

وأجل!بموهم،تاملىدونيقرؤواانأبناءكمتعودواولاالعلماء،هيبةعلىإحافظوا(

(،صلاتكمفي)اخشعواققفونمَنْامامتذكرواتصلواوعندما،الشريعةدارسيبين

الاَقي.العالمفيبالحياةتحظونذلكفعلتمفإذا

وعندماليزوروه،تلاميذهعليهدخل،زكايبنيوحنانالرب!مرضعندما

)وأيها(،الأيمنالعمود)وايها(،إسرائيلنوريا:ئلاميذهلهفقال،يبكياخذ،راَهم

اببشرمنطكأمامبي.يأتونسوفأنهملولهم:ففال3لَبكياذالمالفويةالمطرقة

الملك!إهذاعليغضبفإذاالقبر،فيإيرقد(وغدأ(الأرضإعلىاليوميعيش

بقتلي،أمروإذااْبدياَ،سجناَليسفحبسى،بحبسىامرداذاأبديا،غضبَالِ!سفغضبه

منالرغموعلى،بالمالأرشوهوانبالفولاسترضيهانواستطيعابدئا،ليسفموتي

حيوهو،تباركالقدوس!العالمملوكملكامامبيسيُؤتىوالآن،أبكيفإنخىِذلئا

حكموإذا،أبديغضبفغضبهعليكضبفإذاالاَبدين،أبدل!لمهالأبدإلىوقائم

نأاشطيعولا،أبديموتفموتياماتنيبىذا،أبديسجنفسجنه،بالسجنعلي

أماميبلفحسبهذاوليس،بالمالأرشوهاناستطبعولابالقوللاأسئرضيه

يأفيأعلمولا،جهنمإلمايؤديوالاَخرعدن،جنةإلممايوصلأحدهماطريقاذ

13ابكيألا،بسيسيرونطريق

السماءتخشواأنالربلدنمنمشيئهْلتكن:لهمفقال!معلمنا.يالناصاا:لهفقالوا

فأنتمذلك،يكونليتهلهم:فقال؟!الدرجةهذهإلى؟تلاميذهلهفقالالبشر.كخشية

،يراهالربانيعلمإوهوبشريراهالا)يتمنى،إلمايرتكبعندماالمرءال!تعلمون
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الاثدا"(قغسير-الحتب!-الصدا!-الهـكد9د(نتل!

حتىالمكانهذافيالموجودةالأوأنيابعدوالهم:قال!وفاتهوعندلذلئا(.يأبهولا

ليصطحبني.جاءفعديهوداملكلحزقياهوالكأسوجهؤوأ)1(؟أموتعندماتخنجسلا

ج(:)مشناالثالثالتشريع

يهوشعْالرب!يقوليوميَا.عشرالث!نيةالأدعيةالمرءيصلي:جمليئيلالربأيقول

يعقادالمرءلسال!كانإذاعفيفا:الرببيقولعشر-الثمانيةالآدعيةفحوىيقول

الربىِيقولط.(فحواها)فليقليكنلموإدطعشر،الثمانيةالأدعيةفلي!لالصلاة

فن:يهوشعالربييقول!،!راعةفيهافليسثابتًاصلاته(أنصيجعلمنإليعزر:

بقية،لثمبكربيااخلص1:ويقولقصيرةصلاةيصليالمخاطرتحفُّهمكانَايسلك

سامعياربياأنتمبارك،أمامكحوائجهملتكنالضائقاتاياموفي،إسرائيل

دمان،وجههيُدرينزلأنيستطعلمدن،ويصليينزلحمارَايمتطيكانإذاا.الصلاة

سفينةيخأيركبكانإذا.الأقداسقدسألمأبفلبهفليتوجه،وجههيديرأنيستطعلم

.الأقدأسقدسألىبفلبهفليتوجهلوحعلىأو

.!والجها)الثهرحا

بنشموئيلالبربببنهليلالربيقالاماذا؟عنبديلةعشرالثمانيةالأدعيةهذه

قدمواا:921/المزمورفيداودقالهاالتيع!شرالث!نيةالأذكارعنبديلةنحماني؟

قراءةفيالتيعشرالث!نيةالأذكارعنبديلة؟يوسفرافقال11+..أدئهأبناءياللرب

الفقراتتقابلإنها:ليفيبنيهوشعالرببعننقلاَتنحومالربيقالأ!عحع"،11

ليفي:!وشعبنالربيعننقلاًتنحومالبربيوقال.الففريالعمودفيعشرةالثمانى

حخىعولا:قال!.الفقريالعمودففرأتكلتنثنيحتىيركعأنايصليمنعلىلمجب

نجسةتصبحالمكالأهذافيالموجودةالأمتعةواالمكثحوفةالأوايىفكلمامكانفيإنسانصاتإذا11(

-النجاساتأصولمناليهوديةفيتعدالمتوفىجثةلأنأيأولم!الدرجةمننجاسة
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الدأب!الفححل

هزأنهبما:حنيناالربيقال.القلبمقابل)إيسار(1؟"مقدارالثنيتينويغصلفتنِيايبدو

هذه+ركحكمنويبدونفسهيصفرفهورابا:قالإ.يركع)أنعلطلمجبفلاراسه

علىالدعإءوضع:ليفيالرييقالادعاء(عشرتسعةهيعشر،الثمانيةالأدعية(1

31ماذعنكبديل"،ايفنه1يخأالصدوقيين

جاءعماكبديلوضعلقد:نحمانيبرشموئيلرب!برهليلللربيليفيالربيقال

11واحد11لفظعنكبديل:يوسفرافقال(ز.أَرْعَدَ)1المجدإله)ا9/2:3مزمورفي

العمودفيصغيرةففرةعنكبديلليفيبنيهوشعالرب!قالاسمع"،11قراءةفي

.الفقري

أمامالترتياعلىدعاءعشرالممانيةوضعهففوليشمعونأنعلماؤناروى

يضع.انمنكميستطيحمنللعلماء؟جمليئيلالريىفقال!ايفنه"،1فيجمليئيلالرباز،

)وقفالتاليالعاموفي.ووضعههقاطانشموئيلفوقف؟الصدوقيينعلىدعاءَ

منأكثريتذكرهوظلالصدوقيينعلىالدعاءنصونسىالمعبد(فيبالمصلينإمامَا

عنيهوداالربييقلالم؟يمنعوهلملماذا(.بالمصلين)الإمامةمنيمنعوهولم،ساعتين

أخطاداذا،الإمامةمنيمشعونهلا()الصلاةأدعيةجميعفي)الإممام!إخطأإذا:راف

مختلفالأمر)مهرطقاَ(.منهميكونانخشيةيمنعونهالصدوقيينعلىالدعاءفي

أبآ:قالارتد+أنهقينشك)فهل(ألدعاء،وضعالذيهوهقطانفشموئيلهنا،

حزقيالفيوردفقدكذلئاليسلا،!ثريرَا،إنسانَايكونلاالصالحالشريعةسإدا

مناب!ثريربهيقصدإ!ل!ا..011وعملبرهعنأالصديق(الباررجعإذأاا18:26/

منالصديقبهيقصدولا(اخرىمرةعادثمإثمهعنرجعالذي1الأساس

يومحتىبنفسكتثقالا24:1/الآباءبابلاشرعنافقدكذلكليسلا،الاْساسا+

أربععلىواحداَوتعادل)آس(التلمودعصرلامتداولةكانتصنيرةنحاسيةيونانيةعملةالإلسار()1

الفضى.الدينارصوكرين
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ثلا"(الزتفسي!-.الحلا-الصلدة:)الذكلدلتل!وا

أصبحعامًاثمانينالمنصبهذاشغلالذيالأكبرالكلاهنيوحنانذاهوفها"فانكو

قتل66(صوجهالنكاحبابفيوردإالذيينايإنأبأ:قالصدوقثا.النهاية!ا

منشريرفياييوحان،عنيختلفينايشابا:قال!.يوحنانا.مثلإسرالْيلعل!ء

ححذا.الأساسمنفصذيقيوحضانأماأخوى(مرةعادثمصليقًا)وأصبحالأساس

منالصايقإنرابا:،للَقاللقدرابا،رأيمعيتفقلالكنأببّالرب!يوافقالقول

.إأ؟،يعزلوهل!فلماذاكذلدُ،الأمركانإذااأيضا5َ()برّعنيزاجعقدالأساس

أخطأ)ثمالدعاءقولفيبدأهقطانفشموئيلهنا،نحتلفالأمرهقطانإ؟لشموئيل

يفولوالم:ليفببنيهوشعالربيعنويقالرافعنيهودارافوقال(،منتصفهفي

ينهيه.انفعليهالدعاءبداإذالكن)الدعاء!يبدهالممنعلىإلاأالحكمإهذا

الرساأصواثتقابلإنهاماذا؟تقابل)ا"السبتفيتقالالتيالسبعةالأدعية

.3-929/مزمورفيالمياهعلىداودقالهاالتيالسبعة

الذييحححقالربيقالاماذا؟ئفابلالسنةرأسيخأتقالالثيالتسعةوالأدعية

-21/الأول)صموئبلفيحناقالتهاالتيالتسعةالأذكارتقابلإنها:قرطيجنينمن

وحنا.وراحيلسارةتُذكرالسنةرأسفي:مارقالفقد.صلاتهافي(أ؟

تمَابلإخهاحلبوةالربيقال؟تقابلماذادعاءَوالعشروناالأربعالصياموادعية

إدخالغند92-53!8/اول)ملوكسليمانقالهاالتيوالعشرينالأربعالترانيم

تلكنقولانعليخافيجب،كذلكالأمركانإذا.الأقداسقدسفيالتابوت

ونحن،الرحماتيومفيقالهاإنه؟الأدعيةتلكسليمانقالمتى.يومكلافيدعية

االرحماتيومفينقولهاأيفدسأ

اللاثةوهي،دعاءعشريةانمنفقطأدعةسبعةالمباركة(لأياموفيالسب!شافييصليأنالمرءعلى(1)

دعاءويسمى،الرسطلىويقالا،الوسطىدعاءكرالأئييم!لودعاءايأخيرةوالئلاثةالأولى

11.الفهمامنحنا11أياهعجينر"1
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ال!اب!الفحلل

بفحوىيقصدماذاعشر:الثمانيةالأدعيةفحوىيقول:يهوشعالريايقول

)يقول()ا":شموئبلوقال.دعاءكلمنجزءَايقول:رافقالهعشر؟الثمانيةالأدعية

فجشاك،كيقلبناغُلفةواختنطرقئا،نعرفكيالفهمالهناياربياامنحنا11

شتاتناو)جمع،أرضكخيرمنوأثميعناالأوجاععناوا!رفوخلصنالنا،واغفر

وليفرحالأشرار،علىيدكولزفع،أحكامكوفقالضاتونوليقض،الأطرافمن

أبننورولتضع،عبدكداودقرنو!حنبت،هيكلكوبزميممدينتكببناءالصديقون

سامعياربياأنتمبارك،منهئفرغأنقبلإلدعائنا(ولتستجبمسيحئا،نسى

.الصلاةا

عننقلاَنحمانرافقال)هفينينو()2(،"الفهمامنحنا11بدعاءيصليمنأبةلعن

منالحزوجصلاةفيعدا"الفهم"امنحنابدعاءالعامطيلةالمرءيصليشحوئيل:

11اهفدالا1دعاءيقولأنعليهيجبلأنه،المباركةالأياممنالخروجصلاةوفي،السبث

أيعشرالثمانيةالأدعيةفنالرابمالدعاء)وهو"الصرفةامالح1دعاءضمنالتمييزأي

يقالوهل)متسائلأ(:شمموئيلبررابافعارضه(.الوسطىعمثرالاثنىالأدعيةمن

ويقول،مستقلرابعكدعاءلُفال:يمَولعقيفاالربياننشرعالم؟مستقلرابمكدعاء

عشر(.الثامن)الدعاءالشكردعاءعنذلكإليحزرالريا

الراجالدعاءنقولي،الصلاةفيعشرالثمانيةالأدعيةنقولعغدمالأنناهل

ق!راَصليناإذابرايهنعملانعلينايجبهلفالاَنعقيفا،الربيرايوفقمنفصلأ

ثمانيةالعلماءوضعلقدعقيفا؟الريىبرأينعمللاولماذا"3الفهمامنحنا11بدعاء

سبعةوضعوا!الصلاةقصر)عندايضاَوهنادعاء،عشرتسعةيضعواولمبىعاءعشر

كبديليقالاالذىعثرالاثنيالأدعيةمندعاءكلالىإشارةومجريالأوسطالدعاءنصهوهذا()1

لها.كاخصارأوعنها

واحد.دعاءفيويجمعهاعشرالائنيالأدعِةمنكئيرةاجزاءمجذفلأنه)2!
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ثدلأ"(الأتفسي!-لخ!اءا-ةالصدا-ك!،الحن!التل!ود

!ىاءددهـجوهل:وقالزوطراطر(القول)!ذاعارض.ثمانيةيضعواولماأدعية

دعاءفيبهايد!جالتينفحمهابالطريقة"الفهمامنحنا11دعاءنما"اهفدالا"التمييز

بينميزتَمَنْياإلهنا،ياربياالفهم")منحناأألمصلي(ةويقؤلاالمعرفهْامانح1

المسألة.هذه!ارأيإلماينتهوالم؟أاالمقدسوكيرالمقد!

)هفينييو(بدعاءالعامطواليصليأنللمرء(أيحلابيّ:بربيبيرافقال

السنيندعاءفيمسألته.يطلبانعليهفيجبالشتاء،أيامعدأ"،الفهمأمنحنا11

كانإذأ:)قائلامزوطرامارفعارضهعشرإ.الئمانيةالصلاةأدعيةمنالتاسعإالدعاء

فيبهايدمجهاالتينفسهابالطريقة(الفهمامخحنا)دعاءفيمسالتهيدمجحينالمصلي

إلايؤديوالمطر"الطلوامنحنا،أرضكخيرمنوأشبعنا11:هـلقول)السنين(دعاء

أيضاَ.التشويشإلىيؤدي"الصرفة"مانحدعاءفيلا"الهفدا11فدمج،التشويش

انهفبماهماأماتشويشالمجدثفلا،الصلاةبدايةفيأنهفبماهناكدمجهاإنيقال!

:وقالآشيراف(القولأهذافعارصتشويشَا.يحدثفإنهالصلاةمنتصففي

أدعيةمنعشرالسادسالدعاء)وهو،الصلاةأسامعدعاءفيالحوائجتُطلب

ولم،)المصلياخطأإذا:آسيرافعننقلاٌتئحومالربيقال!فقدعئر(الثمانيةالصلاة

ولمأخطأوإذا،الصلاةيعيدانعليه(الموتى)محيدعاءفيالمطر()إنزالعظحةيذكر

دعاءقيحاجتهيطلبأنيستطيعلأنهيعيدها،فلا)الس!ن(،دعاءفيحاجتهيطلب

الصلاةيعيدفلا،الفهم)مانحفىعاءفيالهفدالايذكرولمأخطأ!ذا(،الصلاة)سامع

هذ0فينحتلففالأمر،الكاسعلىالتمييز()دعاءالهفدالا"11يقولانيستطيعلأنه

ألحمالة.

أخطأأذاآسي:رافعننقلأتنحومالربيقال!،المو!وعصلبإلىنعود

،الصحلاةيعيدأدطعليه(الموتى)محييدعاءفيالمطر)اقيالا(عظمةيذكرولم()المصلي

وايأعياد.السبتفي(1)
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أل!اب!الفصل

نايشطيعلأنه،الصلاةيعيدفلا)السنين(دعاءفيحاجته!لبولمأخطأإذاأما

)مما!عدعاءيخاالهفدالا"11يذكرولماخطأواذأ(،الصلاة)سامعدعاءفييقوله

.الكأسعلىيقولهانيستطيعلأنه،الصلاةيعيدفلا(المعرفة

)محييدعاء"فيالمطر)إنزاله(عظيةيذكرولمأخطأ.إذا)قائلين(:عليهفردوا

،الصلاةيعيد)السنين(دعاءفيحاجفيطلبول!أخطأ(وأإذا،الصلاةيعيد(الموتى

يستطيعلأنهالصلاةيعبدلا(المعرفة)مانحدعاءفيالهفدالا"11يقلولمأخطأ()وإذا

يصليمَنْيقصدمنهمافرأي(الرأيين)بينتناقضيوجدلا.الكاسعلىيقولهأن

جماعة.فييصليالذيالفرديقصدالاَخروالراي،بمفرده

الإماممنزلكسمعلأنههل؟جماعةفيي!لىِمنعلىبالإعارةيحكملاولماذا

يقولهاال!يستطيعلأنهالإعادةبعدمحكمفقدكذلكايأمركالطإذاصبور(3)شاليح

لأنهجماعةفييصليمنحالةعلينصانإلىواضطر(،الصلاة)سامعدعاءفي

فيتتاقضولا،بمفردهيصليمنيقصدوذاكالرايهذالكن،الإماممنيسمع

الاَخروالرأي(الصلاة)سامعدعاءيقولأنقبلتذكرمنيفصدفأحدهماذلك،

(.الصلاة)سامعدعاءبعدتذكرمنيفصد

)المصلي(أخطأإذا:ليفييهوشعبنالربيعنآسيالربيعنتنحومالربيقال

(الصلاةأدعيةمنعشرالسابعالدعاء141العبادة11دعاءفيالشهر)1(أوليذكرولم

يقولوهو(العبادةدعاءيقلولمأخطأ)أنهتذكروإذا،العبادةدعاءيعيدأنعليه

دعاءمنابتداءيعيدأنفعليه(الصلاةادعيةمنعشرالثامنإالدعاءالشكردعاء

211(،سلافا)امنحنا!دعاضيفول(وهوالعبادةدعاءيقللم)انهتذكرإذا)العبادة((

نابعد(العبادةدعاءنسىانه)تذكرصماذا(،)العبادةدعاءمنابتداءيعيدانفعليه

البداية.منالصلاةيعيدانفعليه،صلاتهأخهى

مباركأ.يوداَيعتبرالثهرفأولالمناسبةبهذهدعاءالشهراولفييضاف(1)

(T)الصلاةادعيةنهايةيخاالدعاءهذايقالا.
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ثدالم،الذلفسيلأ-الخ!اء-ة(دصد!-الهى)دالتل!و

العبادةءدعايفولأد!نسيىمَنبصددقررناهما:أدابنآحارافبنببارافقال

مكانه،منتحركمَنالحكمبهذانقصد،البدايةمنيعيدهاأنوألزمناه،صلاتهوأنهى

أتيمتاينمن:لهفقال)العبادة(.دعاءمنابتداءيعيدأنفعليهيتحرك!إنلكن

.رافمنمريأباوسمعه،مريأبامنسمعتهلقد:عليهفرد3التشريعحمذا

نأوالزمناهمكانهمنتحركمنبصددقررناهما:يسحقبرنحمالأرافقالا

(لصلاة،لحدأدعيةيق!-لانايعتدلممنعلىإلانحكملم،البدايةمنالصلاةيعيد

(.)العبادةدعاءمنابتداءيعيدأنفعليهالصلاةبعدأدعيةيقولأنتعؤدمنلكن

يتحركلممنبصددقررناهما:يسحقبرنحمانرب!قال:أخرىروايةفيوجاء

يقولاناعتادمنعلىبهحكمنا)العبادة(دعاءمنابتداءيعبدانألزمناهومكانهمن

الصلاةيعيدأنفعليهالصلاةبعدأدعيةيفولأنيعتدلممنلكن،الصلاةبعدادعية

البداية.من

ثابتا؟معنىما:القولآخرإلىثابتًاصلاته)نص(بجعلمَنْ:اليعزرالرب!يقول

عليه.عِبئاتمثلصلاتهكانتمَنْأيأوشعيا:رببعنإيديبريعقوبالربيقال

رافووافقهراباوقالأ.!راعةفيصلاتهيقوللامَنْكلعلماؤنا:ويقول

ويكررالربمنحاجتهطلب)عندصلاتهفيمجددانيستطيعلامَنْهو)1(:يوسف

يوم(.كلنفسهالدعاء

ولكنيصلاتيفي(الحاجةطلب)عخدأجددانمقدوريفيزيرا:رافقال

الربيووافقهأبينبرابإّقال.(عندهتوقفتالذيالموضع)وانسىأخطئأنأخشى

(لغروب+(.إلماميلهااوالشمسشروقعنديصليلامنكلهو"2":أبينبرحنينا

الاَرا-.معظمقياختلافهماإلىنظرَا،الرأيهذافياتفاقهماعاماهناالنصأكد(1)

الاَراء.معظمفياختلافهماإلىنظرَا،الرأيهذافياتفاقهماعلىهاالنصأكد)2(

"،اسمع11قىاءةيسبقالذيالطويلالدعاءوموالشمسشروقعند"اخالق1اىِالِو!ير"1دعاء31،

.الغروبإلاالشمسميلعندالأصيلأي)فحا!وصلاة
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ال!ايعالفحعل

لضروقعنديصليانالمرءعلىيجب:يوحنانالربيعنابابرحتاالربقالفقد

مزاهـيرفيجاءماتفسيرهوهذا:زيرأالرب!وقالا.الغروبإلمأمبلهاعنداوالشمس

ا)1(.فدورادورإلىالقمروقدام.الشمسدامتماايخشوئكا:725/

ماالشصئ!.غروبحتى"منحا"(الأصيل)صلاةيؤخرمنعلىاللعنة

موعدها.ويفوثالوقتي!يعأنخشي!؟السبب

اَخرإلىفصيرةصلاةيصلالمخاطرتحفهطريفَايسلكمن:يهوشعالرب!يقول

حتى:عوقبامارعنحسدارالىقال(؟الضائقاتأيام)فيتفسيرهوما:القولهذا

حوائجهملقكن،الحاملالمراةمثلبالخطايامثقلأالمرءيكونالذيالوقتفي

حإنحنىعوقباْمارعنقالحسدارافأنأخرىروايةوفيأماطث(.)ظاهرة

أمامك.حوائجهملتكن،التوراةشراعإلسرائيل()بنويتعدى

فليممللصوصاووحوش!أسرا!بهمكال!فييسيركانمنعلماؤنا:شرع

فيمشيشكاققض1)يضل(:اليعزر:الرببقال؟الصلاةهذههيوما.ق!يرةصلاة

لأرضواعمل(،الأرض)فياسفليخشونكلمنبالِراحةولتمنح،اعلمنالسماء

11.الصلاةسامعبا،يرضيكمااسرافل

طل!بهموأجبإسرأئيل،شعبكاستغائة"لت!صمعيقرل:يهوشعالرب!يقول

:صادوقالربيابنإليعزرالربييقول".الصلاةسامعيا،إسرائيلارضفيعاجلأ

أرضفيعاجلأحوائجهمولتقض،إسرائيلشعبكصرخة"لت!سمع)يقول(

".الصلاةسامعيا،إسرائيل

مشيئةفلتكنقصير،ونَفَسهم،كثيرةإسرأئيلشعبئااحوائج1:اَخرونويفول

مبارك،نقصهيساهماجسدوكل،قوتهواحدكلتمنحأنإلهناياربيالدنكمن

لآخرين.ابرأييؤخذالتطبيقعند:هونارافقال.اأالصلاةسامعياربياأشا

جيل.المأجيلمنأو،لأجيالامرعل:الصحيحةالزجمة(1)
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ثد!"(ال!قدلسثا-الحكاء-4الصدا-)ادذىالتل!د

الخطأ،فيتقعلاكيتغضبلاحسيدا:سلارأفأخويهودألوافإلياهوقال

.واخرجبخالقك()استعنالطريقإلىتخرجوعندماالخطأ،فيتقعلاكيتثول)1(ولا

صلاةالقولحمذايق!دحسدارافعنيعمْوبالربيقال؟القولهذاتفسيرما

يصليأنفعليهالطريقإلىيخرجمَنْحسدا:رافعنيعقوب(لرببقالفقد.الطريق

إلهيياربيالدنكمنمشيئةالتكنأ)يقول(:؟الطريقصلاةهيما.الطريقصلاة

منتنقذف!وان،السلاممنتقربنيوأن،بسلامأخطووأن،سلامفيأمشيتجعلنيأن

ونعمةاسخحسانَاأجدوأنيدي،عملتباركوان،الطريقفيومتربصعدوكليد

.االصلاةسامعيا،إددهـائيل-أركافييرأنيمنكلعينوفي،عينيكفيورحمة

3تقالكيف.الجمعبصيغةدائَماالق!يرةالصلاةالمرءيصليأنيجب:أبيّقال

أَخرإلما".سلامفينصثيتجعلناأنإلهناياربيالدنكمنمشيئةالتكنا)هكذاإ:

.الصلاة

يبدأحينحصداةرافعنيعقوبربيقال!(؟الصلاة)هذهالمرءيصليمتى

الربيقال(؟الطريقصلاةالمرءمنتتطلبالتيالمسافةهي)وما،الطريقفيالسير

)2(.فرسخمسافةحسدارافعنيعقوب

كفيفا(،كانأففدششترأفيرأفقمَنْقالحسدا؟رافيصليكانوكيف

فصلى،الطريقفييسيرانششتورافحسدارافكانفبيثمايسير،وهويصليكان

حسدا؟رافيفعلماذا:شمعياأمرافقه(ششتراففسألطحسدا،راف

أننيفبمااْيضآ،ونصَلّلنقملشمعيا:ششترافْفقال.يص!بقائمإنهلهفقال!

فىأصللملأنيسيعإننيعنييقالفلا،وأقفونرفاقيلأنوفوفَا،الصلاةأستطيع

السير.ثناءأ

دعاء؟القصيرةالصلاةوبين،الفهم)امنحنااهفينينو"1دعاءبينالفرقأهوما

الئلاثةوالأدعيةالأولمأالثلاثةبالأدعيةيُسبقانلمجب(الفهم)امنحنا"هفينينو"

الخمر.شربفيتسرفلاأي(11

تقريبَا.ونضاصرَاتكيلواربعةيعادلالغرسخ(2)
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ال!اب!الفحمل

الصلاةفيأما،الصلاةيعيدأنعليهلمجبفلابيتهالمرء-إلىرجعوإذا،الأخيرة

إلمأرجعوإذا،الأخيرةالثلاثةالأدعيةولاالأولمماالثلاثةالأدعيةيقولفلاالقصيرة

الفهم"امنحنا11د-كاءيصليأنالمرءيلزمالمعتمدوالتحثريع.الصلاةيعيدأنفعليهبيته

ماشيَا.أوواقفَاإمافيصليهاالقصيرةالصلاةاماوقوفاَ

حمارَا،يمتطيالمرءكانإذا:انهعلماؤناشرع:آخرهإلى+..حمارًابمتطيكانإذا

لمجلسألنفغليهصالا،ويصلفلينزلحمارهيمسكمنوجدفإذا،الصلاةوقتوحان

ويصليمكانهيخايجلسانالمرء(أعلىذاكاوهذاسواءرايأ:يقول.ويصليمكانهفي

المعتمدالتشريعإن.ليفيبنيهوشعربيويُقالرابا،وقالامطمئناَ!ليسبالهلأن

رايي.براييأخذ

أبيهإلمماقلبهيوجه،الاتجاهاتتحديديستطيعلاومَنْالكفيفعلماؤنا:شرع

-كانإذا."الوبإلىوصفوا844:11/أولملوكفيوردماإلىاستناداَالسماءفيالذي

قيوردماإلممااستنادأ.فلسطينارضشطرقلبهيوجهفلسطينارضخارجالمصلي

11أولملوك : 48 / Aكانداذالأبائهم".أعطيتالتيارضهمنحوإليئهوصفوا

أولاملوكفيوردماإلممااستناداَأوزشليمصوببقلبهيتوخهفلسطينفييصلي

أورشليمفييصليكانإذااخترتها".التيالمدينةنحوالربإلىو!لّوا844:11/

32الثاتيالأياماخبارفيوردماإلىاستناداًالمقدسبيتشطرقلبهيوجه /:l

11.الييتهذافيوصقوا11

ماإلممااسئناداًالأفداسقدسشطرقلبهيوجه،المقدسليثفييصليكانإذا

قدسفييصليكانإذا".الموضعهذافي.وصفوا8:3511/أولملوكفيورد

لوكمانفسهيُظهرالحجأبخلفيقفكانإذا،الحجابشطرقلبهيوجه،الأقداس

كان)ذاالغوفي،شطروجههيولماالشرقفييقفكانإذا،الحجابأماميقفكان

شطروجههيوليالجنوبفييقفكانإذا،الشرقشطروجههيوليالغربفييقف

بنيجميعيوجهوبذلك،الجثوبشطروجههيوليالشمالفييقفكاند!ذا،الشمال

واحد.موضعشطرقلبهنمإسائيل

153

http://www.al-maktabeh.com



ثلا"(ال!تفسي!-الحكاء-لصداةا-.)الدك!لتل!ودا

:44/الأنشادنشيدقيجاءمانفسيرماابينا:الربيإنهويُقالأبينالربيقال!

تعنياحماعلىحرفيااولا+6!كلحةفسروأفقدهاللأسلحةالمبنيدأودكبرجاعُنقك1

جميدها.الأفواهإليهتحجهالذيالتل

شروقفبلالصلاةقدماالطريقإلىيخرجاأنولاويشموئيلأبوأرأدعندما

إذا:يقول!الذيالبرايتا"11مشرعمثلقرآها،"اسمع11قراءةوقتحانولما،الشمس

ودَرْجؤ!زها،نخيلوسعفة،فيهوينفخببوقلهيؤتىالطريقإلمأوخرفيالمرءبكر

-..َيقرؤها"معالص11قراءةوقتمجينوعنل!ما،فيهويقرا

11"أسمعقراءةوقتيحينوعندما،فليصلسفينةاومركبةليركحبالمرءبكرإذا

يقرأأنعليهذاكأوالغرضلهذأبكرسواءإليعزر:بنشمعودقالربييقول.يقرؤها

الحلاص"1(.بدعاءالصلاةيلحقكييصليثم"اسمح11قراء0

يعنقدأحدهمانهوالاختلافأساس؟بشأنهاختلفواالذيالأساسهوما

حتىالصلاةيقدّملذلك؟قلبهيوخهأنيسثطيعالأنهأفضلوقوفاالصلاةان

بقراءةالصلاةإلحاقاانالأخريعتقدبينما(الطريقفيسائروهويصليأنيضطرلا

فيسائروهويصليأنيفضلفهولذلكوقوفا،الصلاة)منأفضلوادعيتهااسمع

(.الوقوفألىحاجةولاالطريق

في،بيتهفيأشخاصعمثرةمنهماواحد.كليجمعزوطراومارمريمركان

11اسمع11قراءةهـلقرأوالعُرش،،والأسابيع،الفصحعيديتقدمالذيالسبت

فيالدينيالمعهدإلممايذهبثم)شحريت(الشروققبلصلاةبهميصليثموادعيتها

وكانمتامحاسيا!فيالديني-المعهدرئيس)وكالطاَشيرافأماوليعظ)2(ليفسرمدينته

ياأنتب"مباردُوينتهي"،اسمع11قراءةبعدتلىاليا؟دعيةام!الثافيالدعاءهوالخلاصدعاء(1)

".إسائيلخلصتمنيارب

المعهدإلىتذهبالاسأنهوالأعيادهذهيتقدمالذيالسب!يرآفيمتبعَاكانالذيالأمرلأن)2(

بالتفسيرالمفريقومحينعلىيقرؤونها،اسمع"11قراءةموعدمجينوعندماالسُحر،فيالديني

راَشي(.شرحعن)نقلأ،حدةعلىفردكلويصليهـلتسللون،والوعظ
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ال!ايهـالفصل

مرعديحينعندماوكان،الدهينيالمعهدالىذهابهقبليصلييكنولمبالتفسير،يقوم

يقومالذيالتفسيرلهويقولأمامهالواقفالمترجمأذنفيجهص،اسمعقراءة

الصلاةويلحقاسمعقراءةآشيرافيفرأالأثناء،هذهوفيللجمهور،بزبهته

حتى،مكانةمنقامإذاالجمهوريزعجلاحتىجلوسايصليوكان،الخلاصبدعاء

عندماوقوفاالصلاةيعيدوكان،الصلاةإلىأمامهمنالجمهورانصرافحالةفي

فقالزوطرا،ومارمريمرمثليفعلأنلهالعلما-ءفقال(.قلبهإويوخهبيتهيرجع

فلتعملإ:له)فقالوا،الصلاةاجلمنالدينيالمعهدعلىأتأخوأنموجعفيء:لهم

ذلك.يفعلالعلماءشبوخمنأحذاأرلم:لهمفقال)1(.وليفي(شموئيل)ابومثل

د(:)مشناالرابعالقشريع

بجماعةإلا)موساف(الإضافيةالصلاةتُصللاعزريا:بنإِليعزرالرب!يقول

،ْالمدينةجماعةوبغيرالمدينةبجماعةتصلىالعلماء:ويقول(.اشخاص)عشرةالمدينة

مدينة،جماعةبهموضعكلعزريا(:بنإليعزر)الربيعننقلاًيهوداالربيويقول

(.الموساف1الإضافيةاالصلاةمنالفرديعفى

)الجماوا(:الشرح

ليسالذيالفردْحولعز!لا(بن)إليعزرالأولاالمشرعمعيهوداالربييختلف

ويعتقد(الإضافيةالصلاة)منيعفىانهالأولا!لشرعفيعتقد)2(،المديةجماعةمن

يصليها)3(.أنعليهمجبأنهيهوداالرب!

براييأخذالمعثمدألنشريعإن:رافبرحياالرياعنحنينابرهونارافقال

حسنَا:أبينبرحيارافلهفقالعزريا.بناليعزرالرراعننقلهالذييهوداالرب!

اسمع.قراءةوقبلاليومبدايةقبلالمنزلفيوتوفَايصقاذكانا(1)

يهود.أشخاحماعخرةفيهالي!مدينةفييسكنالذيالفردبذلكالمقصودأنرآثيشرحفيجاء)2(

لوجودالإضافيةالصلاةمنالإماميخعفيهأشخاصعشرةفيالذيالمرضعفيالاالفرديُحفىولا)3(

.اشخاصع!ئرة
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لم(حد!ال!دفللعي!-لحكلاا-4الحدل-)ادنكادالتل!و

خهرفيأبدَابمفردي)موساف،ا!ضافيةالصلاة(صلِلم:شموئيلقالفقد،قلت

يصلوا،ولمالعلماء،وطرفىوا،البلدةالملكجشدفيهدخلالذياليومذلكعدادعا)ا"،

)جماعةيهودأشخاحمماعشرةفيهاليسمدينهقيكفردصلحِتاي،بمفرديفصليت

،.المدينة

ياخذ:وقال()معلمهينايالربياماموقوأتلحيذَأ(كان)ايحنيناالربجلس

بنإليعزرالرببعننقلاَقالهالذييهوداالربيبرأي)هلاخا!المحتحدالصشريع

برأييأخذلاالمغتدفالتشريع،الخارجفيواقرااخرج)معلمه(:لهفقالعزريا.

عزريا.بنإليعزرالربيعننقلهالذييهوداالرب!

الربيفقال،الصلاةأعادثميصليينايالربيرايحتالقد:يوحنانالوبيقال

.الصلاةفينوىثمالبدايةفيينولمأنه(الإعادة)سببيكونقدزيرا:لرب!يرميا

فقالواعادها(،اشحريت"1الشروفقبلصلاةجملانهبذلكيقصد)فهوالثانية

ا)2(.أالشهادةهذهقالالذيالرجلمَنْانظراا:له

آسيوالربيآميالرييكان،طبريةفيمحبدَاعشرثلاثةوجودمنالرغمعلى

التلاميذ.فيهيعفمانالذيالمكانفيالأعمدةبينيصليان

التعثريعإن)رافإ؟ه.ملمناعننقلاَقالأفديميبريسحقرافأنرُوي

عزريا.بنإليعزرالزببنقله(لذييهوداالرب!برأييأخذالمعتحد

هل3الصلاةأعادلماذ(:زيراالرب!فسأله،الصلاةأعادثمآباببرحياالربيصلى

كانفإننفسهمنيتثبتأنالمرءعلىإليعزر:الربييقلالمينو؟!لأنهقيلكما

إعادةسببأنأم،يصلّفلانفسهمنيتثبتأو)ن،فليصل،قلبهيوجهأنبصقدوره

أ!ليذكروا)المرء(أخطاإذا)برايتاإ:فيوردفقد3الشهرأولطيذكرلمانه()الورة

(1Cأشاليحالإمامأعفاهفقد)(.راَفيعن)نقلاَ.مدينةجماعةلوجودالصلاةمنهصبور

)موساف،.لإضانجةاالصلإةعلىليدللوتالها،لوحنانالرب!نهو)2(
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الرابعالفصل

فبلصلاةفييذكرهأنفيحك!نهيحيدها،فلا)عرفيت(،الليلصلاةفيالشهر

يعيدها!فلاالشروف،قبلصلاةفيالشهرأولبذكرلموإن)شحريت(،الشروق

فيالشهر()أوليذكرلم!اذا)موساف(،الإضافيةالصلاةفييذكرهأنويمكنه

له:فقال)منحا(،الأصيلمصلاةفييذكرهأنويمكنهيعيدها،فلاالإضافيةالصلاة

.بمفردهيصليمنعلهذايقللملا

بمفردهيصليمناما،جماعةفييصليمنعلىذلكقالوالقد:يوحنانالرببقال

.الصلاةيعيدأنفعليه

)أجابا(حياوالربيهونارافدىاعادتها؟الصلاةبينتفصلالتيالمدةهيما

احنى1:قالمَنْيهدأ.حتىيظلالآخرولال،فكرهيهداحتىيظلأحدهما:فقال

ومَنْ،"الربإلم!"وتضرعتا:323/تثنيةفيوردالذيالفعلإلىاستند"فكرهيهدا

موسى"فت!رع:3211/خروجفيوردالذيالفعلإلىاستنديهدأ""حتىقال

الشهرأوليذكرولم)المرء!أخطأإذا:&lقورأفعنعنانرافروى('ا)االربأمام

إلاالشهربهلالتحتفللاالقضاءدارلأن؟الصلاةيعيدلا)عرفيت(الليلصلاةيخا

إذاأما)2((كبيسشهر(نهايةفيذلثا)قالرافانالكلاأمنيفهمأميمر:قالنهارَا،

يحتفلونلا)إنهمياميمر:آشيرافقال.الصلاةيعيدأنفعليهناقضاا!سهركان

وأكبيسغيرالشهرإنقالولماذا،السببهذارافقالفلماذالبلاَ(الشهرببدابة

الأمر؟هذافيبينهمافىقلاإذ،كبيس

للكمابالربيةالترجمةفيواحدبصنىجاءافإنهماالعبريةفيالفعلينجدراختلافمنالرغمعل)1!

المفدس.

)عرفيت(الليلصلاةفيالشهربدايةيذكراذفيمكنثمومنالجديد،الثحهربهلاليومينيحتفلون)2(

رآشي.شرحعننقلاَ
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إلم!لئلمجلىكاييئ

:(أمشفا)الأولالتشر!

ساعةيمكثونالأُولالأتقياءكان،خشوعفيإلاللصلاةيقفألاالمرء()على

عليهألقىفإبئالسماء،فيالذيأبيهمشطرقلبهميوجهواكييُصَلواأنقبلكاملة

(.)صلاتهيقطعفلاقدمهحولثعبانالت!دان،التحيةيردفلاالسلاممَلِك

)البمارا!:الشرع

فيوردمماإليعزرالرب!قال3الكلامهذااستنبطواالمقرافيموضعأيمن

قد-بكاء".وبكتالربإلىفصلت،النفسمُرةوهي11:ا؟ا/ايأولاصموئيل

الر!ابنيوسيالربولكن!المرارةشديدةكانتنفسهالأننحتلفَاحنةوضعيكون

يخاأسجد.بيتكأدخلرحمحَكفبكثرةأئاأماأا5:7/مزاميرفيوردمما:قالحنينا

نفسهيعذبوكالأمختلفًاداودوضعيكونقداأا(.بخشيثكاقدسكهبكل

.الكثيرةبالرحمات

للرباسجدوا211؟92/مزاميريخاوردمما:قالليفييهوشعبنالربيولكن

حفيفية،زي!نةيقصدفربمالماذا؟.خشيةولكن،زينةتُقرأألاينبغي"مقدسةزيمةفي

يسحقبونحمانرافلكن.ويصلييعودئم)ملبسه(يزينَكانيهودارافهوفها

تفسيرماا.برعدةوافرحوا)2"بخوفالر!اعبدوا211:11/مزاميرفيوردمما:قال

تكودنسرؤرهناكيكونحيثرابا+(:عنبرمتناأداالربيقال؟برعدةوافرحوا

بخثمبتك.والأ!حبخوفكالمقدسللكتابالعربيةالزجمةفيالكلعةهذهجاءت()1

صيحة.غيىترجمةوهي"واهتفوا":المقدسللكتابالعربيةالترجمةفيالفعل)2(

رابا.وليسرافإنهالإضافاتفيجاء)3(
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لم(لذحدلاتفللعير-ال!اء-ةالصد!-)الدىدْالتل!

وافرحوا11وردلقد:لهفقالاجافرحأنهفرأىراباأأمايجلسأب!كان،رعدة

التفلين)1(.وضعتلقد:عليهفردابرعدة

فيوردما:لهفقالجدَّافرحأنهفرأىزيراالربيأماميجلسيرمياالربياكان

الئفلين.ارتدي!شالقد:لهفقالأامنفعةتعبكلافي41/23:1أمثال

أتىجدا،فرحولىالعلماءأنرأىفلما،ابنه(الزفافحفلاَرابينابنمارأقام

فحزنوا.امامهموكمهرهادينارمائةبأربعثمئهايقدرغاليةبكاس

اتىجدًا،فرحونالعلماءانرأىفلما،ابنه(الزفافحفلاَآشيرافأفام

فيالصغيرهمنونالرافالعلماءقالفحزنوا.أمامهموكسرهابيضاءزجاجيةبكاس

.نموتعندمالناويل،نموتعندمالناويللهم؟فقاللتنشدنا،رابينا:ابنحفل

الفريضةهيوها،التوراةهيها)قولوا(لهم:فقال3خلفكنردبماذا:لهفقالوا

سضحمبنا.

فمهيملأأنالمرءعليحرم:يوحايبنشمعونالرب!عنيوحنانالربيقال

ضحكَاأفواهناامتلأتاحينئذ126:21/مزاميرفيوردفقد،العالمهذافيضحكَا

هؤلاء11.معالعملعطمقدالربإنالأممْابينيقولونحينمتى؟ترنمَا"والسشضا

)هذاسمعلماالعالمهذافيقط!حكَافمهيملألمأنهلقيشريشعنروي

معلمه.يوحنانالربيمن(ابفول

منبأمر()اشتغالهبعدأوجدلبعدلل!لاةيففألاالمرء،)على:علماؤنافرَّع

قالماذا؟مثلعليها،المتفقبالشريعة(الاشتغال1بعدله()مجللكن،الشريعةأمور

فلرا:الرب!قالفقد66،صوجه)ندا(الحائضبابفيفلراالربيقالهمامثل:أبيّ

يديهاوبين،خايهتصرفتحتفهرالحفليناءبارتل!للصلاةاستعدأنهأيما(11
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الخاطلىالفحدل

،الخردل)حبة(مثلدمنقطةرأينإنفحتى،انفسهنعلإ!رائيلبناتسُذَدتلقد

)11.يطهرنثمنطفاتأيامسبعةينتظرن

وجه)بساحيم،الفصحبا!فيقالفقدهوشعيا،الرافتشريعمثلرابا:اقال

)الغلة(وتعفى،!يمتهمنهاتأكلكيبقشهابيتهإلمأوبدخلهاغلتهالمرءيكؤَم:9ص

العشور.إخراجمن

)ندا(الحائصبابفيقالحيثهونا،الرافتشريعمثلتقولأنويمكنك

نحصصةجهيمةدميُصَفَىمنزعيرا:الربيعنهونارافقال12:صظهر

عن(اللتكفيرقرباناَيقدمأنفعليه(بهانتفع)وإن،بهينتفعأنعليهيحرم،للطقوس

)معيلا(.لهيحللابشيءانتفاعه

فكانآشيرافأما(،خشوعفيي)1كتشريعناللصلاةيقفونالعلماءكانلقد

عليها(.المتفقبالشريعةاشتغالهبعد)أيالبرايتافيجاءكماللصلاةيقف

وهوأومتكاسلأوحزينوهوللصلاةيقومألاالمرء(لىع)علماؤنا:شسرع

فارغَا،كلاماَيتحدثوهوأومكزث،غيروهواوهازلاَيتحدثوهوأويضحك

كذلكالمرءعلولمجب،بالفريضةمسروروهو(للصلاةيقومأن)عليهلكن

وهوأو،مكترثغيروهواو،الضحكأثناءفىاو،الكلامأثخاءلىصاحبهيفارقألا

المثريعة،أمورفييتحدثوهو(يفارقهأنعليه)يجبولكنفارغَا،كلاماَيتحدث

.ومواساةبتسبيحكلامهمأنهؤأفقد،الأولالأنبياء.)أسفار(فيوجدئاهمافهذا

عل!وقالآبابنيرمياالربيبنهونارافابنبنمريالأمرنفسسرّعوقد

سبئاذللثفسيكون،الشريعةأمورفييتباحئانوهماإلاصاحبهيفارفالاالمرء

أياأثلاثةدفاترىمنوهي،المستحاضةعلىإلاالحكمهذأتفرضلمفالثرراةفهنتثددوهذا)1(

وايأخرى.أ-ليضةبينيركاعمثرالأحدخلالامتتالية
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حلالم(دللتفلسبر-الحكلاء-الصلاة-ك!!)الهالتل!ود

وحتىنهرا()فوممناَلئيبرشيميراف)1(رافقعندماكهتاراففعلمثلما،لتذكره

هذاإنيقالماحقَاهل:المعلملهقالهناكوصلاولما،بابلفي)بيسنينا(النخلبيت

قالفقدأمرَا:تذكرت:لهلفقاالاَن؟وحتىآدم)زمن(منذبابلفيالموجودالنخل

يعبرهالمأرضافى2:61ِ/)رميافيوردماتفسيرماحنينا:الربيبنيوسيالربي

لكيقولأنأرادولكن؟يسكنفكيفيعبرهالمكال!فإن"،إنسانيسكنهاول!رجل

اتُسكن،أنيقلئمأرضوكلسُكنت،فقدتسكنأناَدمقالأرضكلإن

تُسْكَن)2(.

ويقال،كيفيبيتوحتىهجرونيامنآلصيبرشيميرافمردخايرافرافق

دورا.بيتحنى

:شاؤولأبوويعَولالسماء.شطرقلبهيوجهأنيصليمنعلىعلماؤناْشرع

فيوجاءا)3(.اأذنكتمُيلقلوبهمتئئتأ:0/117مزاميرفيوردماذلكعلىالدليل

كان،الجماصكةمعيصليفعندماعقيفا،الربييفعلكانهكذايهوداالربيقال)برايتا(:

)يبدأ(كان،بمفردهيصليعندماوكان،الجماعةيجهدأنخشية)الصلاة(يفصر

والسجود.الركوعبسببلماذا؟آخر،ركنفيتجدهثمركنفيالصلاة

ماإلىاستناداًنوأفذبهْبيتفيدومَايصليأذالمرء()علآبا:برحياالربيقال

11.عُليتهفيمفتوحةوكُوَاهُبيئهإلىاذهحبا:651/دانيالفيورد

"فجثا:601/دانيالافأوضح،اليومطوالايصليأنيستطيعأنهيعتقد()وقد

منذذلك(فعل)نهيقول)أنويمكنه..؟."وصلىأليومفيمراتثلاثركبيتهعلى

فيأنيعتقد()وقدذلك".قبليفحلكان"كماالفقرةنفسفيوردلذلك"السبي

آشي-رافرافقانهسرطافيورد(1)

.آدممنذبالنخيلررعالمكانهذاال!قولهم5:تذ!ماوهذا)2(

.يقولونلمايمغيفسوفقلوبهمثمتفإذا.الففرةشطريبينفرطاَارتاطاَهناكأنأي31(
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الخا!سالفصل

)وقد.أورشلبمنستقبلانليعلمناجاءلذلك؟يرغباتجاهأيلىيصليأنمفدوره

مزاميرفيداودفأوضحمعَا،كلها)الصلوات(يضمالأمقدورهفيأنهيعتقد!

صوتهيُنسمِعأنمقدورهفيأنهيعتقد!)وقدا.ْ.وظهرَا.و!باحَاامساء5517:1َ/

11،يُسمعلموصو!ا1/13:11الأولصموئيلفيحنهَأوضحتوقد،يصليوهو

يخاسليمانأوضحوفدذلكبعدلصليثمحاجقيطلبانيستطيعأنهيعتفد()!قد

يعنىِفالثرنيم"،عبدكيصليهاالتيوالصلاةالترنبم)1(واسمغ828:11/اولملوك

حاجته()يطلبألاالمرء(وعلى))الرجاء(،الحاجةطلبتعنيوالصلاة،الصلاة

يوميخاالإترأر)3(11ترتيبفيحئى،الصلاةبعدويقوله()2(،ويقين)حقدعاءبعد

.11الغفرانا

قالوا:اخهممنالرغمعلى:رافعننقلاَقالآشيبرحيارأفأنأيضاًرُوي

يومكزتيبحتى،صلاتهبعدقالهافإن(،الصلاة)سامعدعاءفيحاجتهالمرءيطلب

فليقلها.الغفران

عنوردتالتيالفقراتمنتعلمهيمكنعظيمئشريمكمهمنوئا:رافقال

من)نستنبط(قلبها"فيئئكلم"كانتالأرل:الأصحاحالأولصموئيلفيحنة

دلكمنأنجستنبط(تتحركاد".فقطوشفئاها11،قلبهيوجهأنالمصليعلىأنهذلك

علىيحرمأنهذلكمن)نستنبط(يُسمع"لموصوتها11،شفتيهيحزكأنا!لصليعلىانه

4لمجرمانهذلكمن)نصتنبط("سَكرَىعاليوظنها11،الصلاةفيصوتهيرفعانالمصلي

ئرنيم.والصحح"اصراخ1بمعنىالمقدسللكتابالمربيةالترنجة6.فيو6ترجةْجاءت(1)

(Y)11.اسمع11قراءةلجهالذيالدعاءهو

الإقراربرددانالمرءوعل،فحلهعلىوالندمبال!نبالاعتراتويعنيالتوبةمنأساسيجزء:الإقرار)3(

منالمصلييكئرالغفرانيوآوفيإأئمنا(،بالإقرارنصويبدامحينة(أيام)عدايرمكلالصلاةبعد

بالذنب.الاعتراف

311

http://www.al-maktabeh.com



ثلالم(الزفقللملط-انثد!-يدصد!ة-)الذئ.التل!ود

إليعزرالربيفقال0011ء.تسكرينمتىحتى:عاليلهاافقالى1يصاجا،أنالسكرانعلى

يؤنبه.أنفعليهفيهمرغوبغيرامرَاصاحبهفييرىمنانذلكمن)نتعلم(

ربيبنيولصيالرببإنهويُقالعولاقال"،لميدييالاوقالتحنة"فأجابت

القدسروحعليلهتحلولمهنهابفولكسيدأَلستانتلا،لهةقالتحنينا:

ولاالسكينةعليكتحلولمسيداَ،لعستأنتله)1(:قالتهكذاويُقال.ليباتهامك

أشرباوإالروححزينةامرأةألنىِتحفمألم،تنصفنيولماض!تنيفقد،القدسروح

.مسكرًاولاخمرَأ

يتكلمأنعليه،فيهليسبشىِءأحممَمنأنذلكمن)ئمستنبط(إليزرالربيقال

نأذلكمن)نستنبط(بلتعال"ابنةأ!تكتحعسبالا1.الاتهامهذامننفسهويبرى

11بلئعالابنة11كلمةهناوردتفقدأجبية،عبادةعبدفكأنهصلىإذاالسكر(ن

.+وسطئا.منلجيعّالبنواناسخرجاقد1313:1/تثنيةفي(لكلمةتلكت

،الأخيرةالفقرةفي،بهمالمقصودأنفبماتعرفوها"،لمأخرىآلهةونعبدنذهبقائلين

أجبية،عبادةيعبدمنأيضاًالأولىالفقرةفيبهمفالمقصود،أجنبيةعبادةيعبدونمن

منانذلكمن()نستنبطإليعزرالربفقاكاابسلاماذهبىِوقال!عاليافاجاب1

انيجببل،فحسب9هذاوليس،يسترضيهانمحبفيه،ليسبشىءصاحبهيتهم

11.سؤلكِيُعطيئِهإسرائيلإله11ورد:فقدلهيدعو

القدوسخلق!نذالبعزر:الرب!ففالىالجنود"،ربياوقالتنذرَاونذرت11

بربودعفحنةجاءتحتى،الجنودبربقباركالقدوسانسانيدعل!عالمهتبارك

الجنود-

فيخلقتهمالذينالجنودفؤلاءمن:العالمربتباركالقدوسامأمحنةفقالت

منملكاًيشبهإنه3الأمرهذايشبهماذاواحدًا؟!ابناتمنحنيأنعليكعزعالمك

الصبغة.بهذهأخرىروايةفيوردأي()1
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الخا!االفحدل

كصرةاعطون!اللحرالس(وقالبالبابووقفففيرفجاء،لعبيدهوليمةصنعالبشر

هل:الملكسيدي:لهوقالملكعلىودخلالبابفدفغأحد،إليهيلتفتفلمخبز،

قالنظرَإ"نظرتَإنااْأقمتهاالتيالوليمةهذهمنخبزكسرةتعطينيأنعليكيعز

!انحسن،فهونظرتإن:العالمرب،تباركالقدوسأمامحنةقالتإليعزر:الربب

ماءسيسقوننيأختليوبعدما.ألقانةزوجيغير)برجال(وأختليأذهبتنظرلم

؟تكذبشريعتكف!ل111(.إسوطاالجانحة

تتبرأطاهرةكانتبل،تنجستقدالمرأةتكنلموان11ة528/عددفيوردفقد.

الأفضلوهو،تحبلعاقزأكانتإن:قالمَنْمعيتفقالتشريعهذا"بزرعوتحبل

ذكوزا،فتلدإناثَاتلدكانتوإنيسر،فيتضععسرفيتضعكاثتإن:يفولمَنْلكن

القام!.طوالتلدالقامةقصاركانواوإنبيضَا،تلدهمسودًاكانواوإن

11بزرعوتحبلب"تتبرأيقصد)برايتا(فىِجاءفقد،القولهذافهمالصعبمن

كالطاذاعفيفا:الريالهففاليشمعئيل،الرياقولوهذا،تحبلعاقرًاكانتإذإنها

تزنِلمالتيلتلك،ازواجهنبغيرويخئلينالعاقراتجميعفلتذهبكذلكالأمر

كانتوانبسر،فيفتضعهعسرفيالمولودتضعكانتإنيفصدلكنه،تحبلسوف

دانبيضا،)تلد(سو؟ا)تلد(كانتدان،القامةطوال)تلد(القامةقصار)تلد(

تواماَ.تلد،جمرةكلفيطفلاًتلدكانت

معالخلوةهنأولاَمجذرهاأنعليهومجبسلوكها،فيزوجهايشكالتيالمرأةهي:الجانحة)1(

حدوثعلىشهوديوجدلاولكن،الخلوةعلشهودوهناكبهاخلتف!ذا.نهيغارالذيالشخص

فيالعاليالقضاءدارإلىبهاويأق!الثريعةدارسيمناثينبصحبةزوجتهألزوجفيصطحبالزنى

بالمرارةاللعنةماءفيهايحريالزنىارتكبتقدكانتفإنالمر".اللحنةاماء1ئُسقىحيثالقدص

تتبرأ،طاهرةبلزنتقدثكنأدانشعبها،وسطفيلحنةالمرأةوتصبحفخذهاولترهلبطهافتتورم

الخامس.الأصحاحالعددسفرفيالشريعةهذهوردتوقدنسلاَ.ونلدوتحبل
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4(للأثداقفسيا-الحكاء-الحمدلة-دىال)التل!د

البحخر)1(.بلغةتت!!دثالتوراةأنذلكتفسيرا؟انغرانظرتَ"إنتفسيرماْ

وتعطي11"،امتكتثسولا11"،امتكعينايخا1حنينا:الربيبنيو!صيالرب!قال

العال!؟ربتباركالاتدوسأماممراتثلاثَامتئاكلمةحنةكررتلماذاامتلئإ"،

منهمواحدبهاووُجدفُحِصَت)ف!نللموتمسبباتثلاثةللمراةخلقتلأنلاا

السبت،سراج!اشعال،العجينوقرحما،الحيض:الثلائةالموتفمسببات،.تموت

الشرائع.تلكمنشريعةأيأتعدولم

بينمهمرجلأي؟رافقال3بشرؤرعتفسيرمابشر"،زرعأمتكواعطيت11

وقالوداودشاؤولإنهماهما:ومنرَجُلين)2(،يمسحرجل:سُموئيلوقالالرجالا،

فيوردفقد،وهارونموسىإنهماهما:ومنرجلإن،يعادلرجل:يوحنانالربي

11.باسمهيدعونالذينبينوصموئيلكهنتهبينوهاروناموسى99/6:1مزمور

)منديميالرافجاءوعندماالبشر،مثلنسلأيبشر""زرعالعلماء:وقال

ولاأشقرولاممتلئَاولاصقيرَاولاقصيرَاولاطويلاًليسنسلأي:قال(فلسطين

مجنونَا.ولاحكيمَاوليسالبياضشدىيد

ليفيحموشعبنالرب!قال"،الربإلماتصليهنالديكوقفتالتيالمراة"أنا

يصليالعَيالأربعةالأذرعنطاقفييجلسأن)المرء(علىيحرماثهذلكمن()نستنبطْ

فيها.

الحثريحةيعفمكانصموئيلإن:إليعزرالرب!قالا11،صليتُالصبيهذاالأجل1

أرادوالأخهم"عاليإلممابالصبيوجاؤواالثورافذبحوااورد؟فقد،معلمهوجودفي

المعياروهذاءيقبهلاالآخروالبعضالضلمود،علماءبعضبهيأخذالتقسيرمعاييرمنمحيارالقرلهذا()1

لمعئلالربخبيفسرهاهنانظرَا"نظرتافمثلاَمحدودمغزىذوبأنهالتوراةفيالا:فويالتكراريفسر

ساأحكامَاالخكرارهذامنأستنبطال!يجبولأفقط،لغوياسلوبأو،لحويةصورةمجردبأ!ا

شيمولية.اكحرأحكامَااللغويالتكْرارمنيسننبطونرتلافيهعقيفاالربيولكن،شمرلية

(Y)المقدسبالزيتوداورشاؤولمسحالذيوهوصموئيلالنبيحنةوضحتفقد.
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(لخاطلىالفحدل

ليأتكاهنطلب!اارسلوا؟لهمقالعإليل!شعاليإلمابال!يفجاؤواالثورذبح

يبحثونلماذا،لهمفقاليذبحلكيكاهنعنيبحئونأحممصيوئيلفرأىوليذبح،

أينمن:لهفقال،عاليأمامبهفجاؤوا،يذبحانللغريبفيحليذبحلكيكاهنعن

بابمنالأولالفصلفيوورد،الكاهنوذبحيردلم:لهفقالا؟الحكمبهذاأتيتَ

الدمتلقيمنفبداية،الذبيحةدمتلقوأانهماي،الكهنةوقزبإالحج(،ججا

صالحالغريببهقامإدأالذبحانذلكمن)نستنبط(،الكهنةعلىفريضةفصاعداَ

منوكلمعلمئَا،وجودفيالسْريجةتُعفملكنك،قلتَحسنَاميمر:لهفقالشرعَا.

"أنا:امامهوصرخماحنةفجاءت،الموتعقوبتهمعلمهوجودفيالشريعةيعلم

فيهبكِالرحمةواطلبيأُعاقبهاتركينيلها:فقال"،تصليهنالديلماوقفتْالتيالمراة

11.صليتُالصبيهذاالأجل1:لهفقالت.لدنهمنالرب

زمرا:بنيوسيالرب!عننقلاًإليزرالربيقالقلبها"،فيتتكلمكانت"وحنة

لقذعبثَا،تخلقه!المرأةفيخلفتهماكل:العالمربأمامقليهافيما)حنهَ(قالت

بهما،للعملويدين،للكلاموفمَاللمثمم،وأنفا،للسمعوأذنينللنظرعبنينخلفتَ

لالماذاقلبيعلىالموجودانالثديانهذان،ل!رضاعوثديينبهما،للسيروقدمين

بهما.يأرضعهابنَاليهب3بهماأرضع

صائمَاالسبتيقضيمَنكلزمرا.بنيوسيالربيعننقلاًإليعزرالرب!وفال

علىيعَاتجطذلئامغالرغموعلىسنة،سبعينعليهبهحكمالذيالحكملهيمزق

يسحق:برنحمانرافقال؟ذلكيتدأركوكيف،السبتبهجةمن(نفسهأحرمان

الغد.إلىصائمَايظل

لأولاصحوئيلداوردفقد!بصلف()الربإلأحنةتكلحت:اليعزرالربيقال

الرب!وقال.بصلفالربإلىتكلمتأنهاليعلمنا"الربعلى)1(اوصلتْا:1/21

المقدص-لليهابالعريةالزجمةفي"إلما"جاءتولكنالع!بريالنصفي"اعل1وردث(1)
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"(ثد!الذقفلممي!-لحكاءا-الصدهة-الذكدادلتل!وا

37أولملوكفيوردفقدبصلف()الربإلىإلياهوتكلملقدإلمِعز)-ْ (/:Aإنكاا

11،رجوعَابهمقلوحولتأنت

تباركالقدوسأنوردموضعأيفي:يسحقالربيبرشمؤئملالربيقال

لهاسببتُوالتي4:611/ميخافيجاءمما3حقعلىإلاهوأنوأعترفتراجع

ا.الضررا

أقذاملاهتزتالثلاثالمقرائيةالفقراتهذهلولاحنينا:الربيبنحماالربيقالا

ا)يقولها:18/5إرميافيوالثانيةالضرر"،لها"سببتهيالأولى،إسرأئيل!غضي

فيوالثالئة"،إسرائيلبيتيابيديهكذأأنتمالفخَارفيبيدكالطينذاهو(الرب

ولذلكلحم".قلمبوأُعطيكملحمكممنالحجرقلبوأنزع36/2611:حزقيال

فيتسلكونوأجعلكمداخلكمفيروحيأجعل2711:فيجاءببارافقال

.11ئضيفرا

عددفيوردفقدبصلفأالرب(إلىموسىتكلملقداليعزر:الرببفال

إليعزرالربيأتباعلأن،)ع-(بل)إلى(تُقرأفلا"الربإلىموسىافصلىأ2:/11

ألفا.والعينعيناالألفيقرؤونيعقوبابن

عاذهب"،وذي1/1:11ئثنيةفيوردمماذلك)نستنبط(ينايالرب!اتباعفقال

برتباركًللقدوسموسىقالهكذا:ينايالرب!أتباعقالذصب"3ذي11تفسير

الذيفهذا،كفىقالواحئىإسرائيلعلىاسبغتهالذيوالذهبالفضةبسبب،العالم

لكنهتبنبسلةيفرحلاالأسدإنينايالرب!أتباعقال.العجليصنعونجعلهم

لحم.بسلةيفرح

فاطعمها،هزيلةبقرةلهكانتطشخصَالشبهالأمرهذاإدطأوشعيا:الربيوقال

أطغممكالتيالبقولهوترفسيننيجعلكمالها:فقالترفسه،فاصبحتبقولاَ

أبنلهكانسْخصَايشبهالأمرهذأ:يوحنانالربيعنأبابرالربيْحئاقالإياها.
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الخهـسالفصل

،زانياتلابعلىوأجلمسهنقودكيسرقبتهفيووضعوسقاهوأطعمهوكساهفغ!له

3!الخطيئةفييقعألا3الابنذلكيصنعفماذا

ملأ/كرشهمن:يقولمثلهناكششت:رافعنهونارافبنآحمارأتفال

شبواشبعوا.رعواالما61:/"1هوثمعفيوردماإلىاستناداَآثامَا،!لفقد

".نحمونيلذلك.قلوبهموارتفعت

ويشبعافبأكل251:'/1تثنيةفيوردمماذلكأنستنبط(نحمانرافقال

مماذلك(استنبط)إنهالقولويمكنكويعبدها"،أخرىآلهةإلممايلتفتثمويسمن

عننحمانيبرشموئيلابرياقالورَفَس"يشورونافَسَمِن3215:1َ/تثنيةفيورد

موسىأنواعترفتراجعالقدوسانجاءالمقرا()فيموضعأيفي:يوناتانالرب!

فيجاء".لبعلجعلوهوذهباَف!ةلهاوكئرت2:811ُ/هوشعفيوردمماحق؟على

قالا؟اانزل(اذهب11تفسبرما11انزل،اذهبلموسىالربافقالا32:7/خروج

إعطيتكفأنا،عظمتكمحنموسىياانزل:لموسىتباركالقدوسقالإليعزر:الرب!

وهنتالفورفعلى3الاَنليفائدتكفما،إسرائيلأخطاوقد،إسرائيلبسببالعظمة

،(941/)تثنيةفأبيدهم"أتركني11قالوعندما،الكلامعلىيقوولم،موسىقوى

لهموطلبنجالصلاةقوأهواستجمعفورهمنفوقفطبي،مرهونالأمرإنموسىقال

حيبوكانشديدَا،ضربايضربهوكانابنهعلىغضبملكَايشبهالأ!رهذا.الرحمة

يجلسالذيهذاحبيبيلولا:الملكفقالله،شيئَايقولأنويخشىأمامهلمجلسله

.وأنقذهفورهمنفقامبيمرهونالأمرإنفقال!،لقتلتكأمامي

وأفنيهم.عليهمغضبيليحمىاتركني"فالآن؟ا:32/خروجفيجاء

قولها،أمكنلمامكتوبةالففرةتلكتكنلملوأباهو:الربِاقالعظيمَا".شعئافأصيَّرك

ملابسه،منصاحبهيمسككإنسانئباركالقدوسيمسكموسىأنتعنيفهي

فيجاءوماإليعزرالرب!وقال.لهموتغفرتعفوحتىأترككلن:المحالملربوقال
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("ثدا!ذفغسي!-ءلحثاا-لصدلفا-كدالذ9التليود

براسمهتباركللقدوسقالموسىأنعظيما"،شعبَاأفأصيَرك3251:1/خروج

يصصدأنيستطجعلايحقوب(،إسحق)إبراهيم،رجالأئلاثةعرلشأنبما،العالم

ال!مود،يمكنهلاأموسى!واحدرجلعرش!فبالأحرى،غضبكساعةفيأمامئا

الذيالقائدانظروا:فسيقولوناَبائيامامبالخجلأشعرولكني،فحسبهذاوليس

الرحمة.لهميطلبولملنفسهالعظمةطلب،عليهم،أالربعيّنه

هذار:إليعزالربقال"،الربأمامموسىافشضرعا:11لم32خروجفيجاء

الغىحتىأيصلي)ظلآبا:وقال،عليهوالخَتباركللقدوسصلىموسىأنيعني

وجاء()وتضرع11+7الفعلهناجاءفقدإ.إسرائيليفنيأنالربوعيد)اينذره

قالطالنذر(،عنالحديثسياقإفي"كلامهينقض11!لا35:2/عددفيالفعلنف!ص

منالفعل)إلى:شموئيلوقال.ينقضونهالأخرينولكنكلامهينقضلاهومار:

فامحنيلاوإ32:3211/خروجفيجاءفقد،بسببهمبحياتهأودىيعني7(+ياالجذر

ويقول،الرحمةعليهمأنزِلتعني:يسحقرافعنراباقال"،كتجتالذيكتابكمن

الأمر.هذائفعلأنحاشادُ:ال!،لمربتباركللقدو!هقال!موسىأنتعننعلماؤنا:

إليعزرهجادولالربيأن"الربأمامموسىوتضرع11عن)برايتا(لاوجاء

معنىماالملاريا"،11أصابتهحتىتباركللقدوسوصلىوقفساموسىأنتحني:يقول

لهيبالإ:قال؟العظامنارمعنىما،العظامإليعزر:-نارالريىقال11؟الملاريا11

.العظام

الذينعبيدكوإسرائيلوإسحقإبراهيمذكر32/13111:خروجفيجاء

أمامموسىقالإليعزر:الربيقالا6؟أبنفسكأ1تفسيرما"بنفسكلهمحلفت

نأبمالقلت،وبالأرضبالسماءلهماقسمتأنكلو:العالمربتباركالفدوس

لهمأقسصتوقدالاَنأماله،قيحةلاقسمككذلكلهماقيمةلاوالأرضالسماء

كذلكالاَبدين،وايدالأبدإلمأوقائمحيئالعظيمامممائأالطفبماالعظيبم،باسمك

الأبدين.أبدوإلىلأبداإلىقائمقسمك
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الخا!سالفصل

وأعطيالسماءكنجومنسلكمأكئرلهموظت32/1311:خزوجفيجاء

(لتيأ!تكلمتُالتيتلك:فسألوهعنها"،تكلمتُالتيالأرضهذهكلنسلكم

تكلمتَ؟

فصاعدًااقوالبعدهاومنتلميذأقوالهيالفقرةهذهحتىإليعزرالرب!فقال

هكذالكنتلميذ،أقوالوتلكالفقرةهذهنحمافإ:برشموئيلالرببوقال.المُعلم

وأقولهاأذهبأنليقلتَالتيالأقوال!لك؟الحالمربتباركللقدوسموسىقال

لهم؟اقرل!اذاألاَن،لسانكعلىلهموقلتهاذهبتلسانكعلىلإسرائيل

؟الربيقدر)هل(فسألوه11..يقدر.لمالربالأن1؟4/116عددفيجاء

نإالعال!أممستقولالاَنأ،العارب،تباركللقدوسموسىقالإليعزرْالرب!ففال

لموسى:تباركالقدوسفقالينقذ،أنيستطيعولنالأنثىمثلىوهنتقدالربتجوة

البحر؟فيذلكقبللهم!نعتهاالتيوالآياتالمعجزاتيرواأ!

واحدلحلملكيتصدىأناستطاعإنهالقوليمكنهم:العالملرب)موسى(ففال

ملكَا.وثلاثينلواحديت!دىأنيستطيعفلاالاَنأما

تراجعتباركالقدوسأنجاءالمقرا()!اموضعأيفي؟يوحنانالربيقال

صفحتُقدالربافقال14:251/عددفيجاءحق؟علىموسىأنواعترف

نأتفسيرهاقولئا"احسب1يشمعئيلالربيأتباعمنمشرعشرع"قولكحسب

حق.علىأنهمعلمهاعزفلتلميذطوبىتقولطسوفالعالمأمم

)عددفيوردثالتيأنا"حيئ"ولكنإن:يسحقرافعنراباوقالط

الأمم!)أمامأحبيئنيلقدموسييا:لموسىقالتباركالقدوسأنتعني21!/1؟

بكلامك.

يصليلْمتباركللقدوستسبيحهيفولأنالمرءعلى:وقالسملايالربيف!ر

وتضرعت23211ُ-30/تئنيةفيموسىعنوردمما؟بذلكجاءأينمن.ذلكبعد
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إ(ثد!الأقفسي!-لخ!اءا-أدصداة-ك!الذ)لتلمهدا

عبدكتُريَابتدأتقدأنتَالربسيدايا1بعدىهاجاءئم"الوقتذلكفيالربإلى

كأعمالكيحملالأرضوعلىالسماءفيإلهأيفإنهالسئمديدة،ويدكعظمتئه

.0011.الجيدةلأركااوارىأعبر"دعنيبعدهاوجاء"وكجبروتك

هماكفليس،الصالحةالأعمالمناعظمالعحلاةأ)منزلةإنإليعزر:الرببقال

لصلاتهإلايستجبلم،ذلكمنالرغموعلى،الصالحةموسىاعمالمنأعظمأعمال

اصعد21ْ)27(:فيبعدهاوقالا"تكلمنيتعدالا326:1/تثنيةفيوردماالىاستناداَ

ا)1(.االفسخةراسإلى

)الصياآلأن؟السببما.الصذقةمنأعظمالصيامإنإليعزر:الرو،وقال!

.بالمال(الربإلمماتقرب)فهيال!دقةأما،بالبدن(الربإلىتقُرب

إشعياء!اجاءفقد،القرابينمن(إمنزلةأعظمالصلاةإنإليعزر:الرد!قال

/111:ballأسترأيديممتبسطونافحين1(:)15فىوجاءذبائحكم"،كئرةلي

"-اسمعلاالصلاةكئرتمهـابئعتكبمعيضي

للشعب(21)بالدعاءْكفهيرفعلانفسَاقتلكاهنكل21يوحتان:ألرببقال

11.دعَاملآنةأيديكما1/51:3إشعياءفيوردماإلىاستناداَ

إلمااستناداَ،ال!لاهابوابأُغلقتانقدسقبيتتخرَّبأنمنذإليعزر:الربيقال

منالرغموعلى"،صلاتييصدُّوأستغيثأصرخحينايضاَاا3:8/إيخافيوردما

مزمورفيوردماإلىاستناداَتُغلقلمالدموعأبوابفإن،أغلقتقدالصلاةأبوابأن

ا،فىموعيأعنتسكتلأصُرايخا،إلىوأصغربياصلاتيإلىاستمع9321:11/

التحفت3/43:11إيخافيجاءمابسببالشُحبكثيزاليومفيالصيامرابايقررلم

.االصلاةُتنفذَلاحثىبالسحاب

وفاته.بعدالشعبإليهايسِعبرالَىكاالأليوأراهالرباستجابموسىصلاةبعدأناي،1)
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ال!املل!الفصلى

إسرائيلب!،الحديدسورزالالمقدسبيم!اتخزَلباانمنذإليحزر:الربىِوقال

لنفسكأنتَوخذ4/311:احزقيالفبوردماإلممااستتاداَالسماء،في-الذيوابيهم

11.المدينةوبينبينكحديدمنسورَاوانصبهحديدمنصاجًا

هباء11.ليستصلاتهفإنصلاتهيطِلمنكلحنينا:الربيعنحنينالربيقال

وجاء"للرب"وصليث26ُ(:9/أتئنيةفيموسىعنوردمما3هذااشضبطأينمن

برحياالربيروىفقدكذلكليسلا،ايضأ".المرةهذهفيليالرب"وسمعبعدها

التهاية،قيفسيكتئب،الإجابةفياملاَصلاتهيُطِلْمنكل:يوحنانالرب!عنأبا

وما"،القلبيمرضُالمُعفَق)1(الرجاء13:1211/أمثالفيوردماالىاستناداَ

شجرةالمتُمَّحةوالشهوة11الفقرةنفسفيوردماإلممااستناداَ،بالتوراةيشئغل؟علاجه

شجرةاهي318:1/امثالفيوردماإلىاستناداَالتوراةهيالحياةوشجرةا،حياة

يخاويأمليطيلمنيقصد(،-فالأخيرالقولين)بينتناقضولالممسكيها"حياة

إجابة.تتتظرولايطيلمنيقصدوالأول،الإجابة

يكررله،يُستجبولمصلأنهالمرءرأىإذاحنينا:الرب!بنحماالرب!قال

وليتشجحليتشدد.الربفياَمل2714:11/مزمورفيوردماإلىاستناداَ،الصلاة

(.الصلاةتكرارإلىإلئيارةالفعل)فتكرارا)2(،االربفيوآمل،قلبكَ

والأعمال،التوراةبها:يتمسكأنالمرء()علىيجبأمورأربعةعلماؤنا:شزع

إلىاستنادأ؟الصالحةوالأعمالالتوراةعنهداوردْاين.القويموالسلوك،الصالحة

حسبوتعملثحرصلكيجداوتشجعمتمسكَاكنإنمااا1:7/بهوشعلأوردما

لصالحة.ابالأعمالوتشجَّع،بالتوراة-د!ئا(ي)1ا.ىأ...الشريحةكل

)اثُماطَل(.المقدسالكتابترجمةفيوردت()1

الترجمة.فيذكرناهماوالأنسب)انتظر(المقدسللكتابالعربيةالترجمةيخاالفعلورد(2)

...للحملئتحفظلكى..مت!ثددأ.كن:العربيهـةالزجمةفيالفقرةوردت)3(
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-ثلا"،الأتفلعمي!-لخلاءا-لصل!4ا-كل!ط"دلتللأ،!ا

ليتشدد.الربفيآملأا:2741/مزمورفيورد؟الصلاةعنهذاوردوأين

صموئي!!فيجاء؟القويمالسلوكوردواين".الربفيوآملقلبكَ،وليتشجع

مايفعلالربإلهنامدنأجلومنشعبناأجلمنولنتشددتجفَدا:0/112الثاني

"-عينيهفييحسن

يأنسيي"وسيديالربتركنيقدصهيونوقالت9/441:11إشعياءفيجاء

برتباركللقدوسإسرائيلجماعهقالت:لقيشريشقال،ومنسئةمفجورة)انها(

وأنت.(لأولأ،زوجتهاعماليذكوفإنهالأولممازوجتهعلىشخصتزوجإذا:ْالعالم

السماءفيبرخاع!حراشيخلقتلقد،ابنتي:تباركالقدولسلهافقالونسيتني،تركتثي

لواء)1(،ثلاثينحارسكلعلوخلقتحارسَاثلاثينمنهابرجلكلوخلقت

وخلقت"3(وحدةثلاثينكتيبةكلعلىوخلقت)2(،كتيبةثلاثينلواءكلعلىوخلقت

يأالكواكبمن5555365معسكركلعلىوعلقتمعسكراَ،وحدةكلعلى

حينفياجلكمنإلاجميفااخلقهمولم(الشمسيةالسنةاياممنيوملكلآلافعشرة

قال15(94/)إشعباءرضبعها"المراةتنسىاهل1ونسيتكِ!تركتكِأننيتقولإن

البرية.فيليقربتهاالئيبكورككباشكمحرقاتانسىلاةئبماركالقدوس

ليتنصىالأأخشى،عظمتكعرشلدىنسبانلاانهب!ا:العالملربفقالمحا

فقالتيَنْسَيْنَ"،هؤلاءاحتى9451:1/اشعياءفيوردمالهافقالط"4(.العجلصنيع

موقفليتنسىفقد،عظمتكعرشلدىموجودالنسيانأنبما:العالمربياله

الرب!قالهماهذاأن!ماكِ"+لاوانا9415:11/إشعياءفيوردمالهاففالسيناء.

إليعزر.

فرد.35056-550منقوامهاعسكريةقوةوتعني(1)

.كبيرةعسكربةفوة)2(

عسكرية.)3(كخيبة

للعجلى.إسرائيلبنىعبادةاي(4)

223

http://www.al-maktabeh.com



الخهـللىالفحمل

صنيعبهيقصدا؟يَنْسَيْنَاهؤلاءاحتى1ورد:ماتفسيرمااوشعيا:الرب!قال

سيناء.في(إسرائيل)بنيموقفبهفيقصد"أنساكِلاوانا.11اماالعجل

الرببقالي؟ذلكاسننبطواأينمن:كاملةساعةيمكثونالأولونايلاتقياءكان

1مزمورفيوردمماليفيبنيهوشع 4: / Atالرببقال".بيتكفيللساكنيناطوبى

فيوردماإلىْاستنادأصلاتهبعدساعةيمكثأنالمصليعلى:ليفيبنيهوشمع

فييجلسونالمستقيمون.اسمكيحمدونالصديقون"إنما145/13:مز!ور

11.حضرتك

وساعةصلاتهقبلساعةيمكثأنالمصليعلهكذا:)البرايتا(فيوجاءت

اطوبى844:1/مزمورفيوردمماأالصلاةقبلاستنبطواموضعأيمنبعدها.

مزمورفيورد!طا3الصلاةبعداستنبطواموضعأيومن"،بيتكفيللساكنين

11.ح!رتكفييجلسونالمسشقيمون.اسمكيحمدونالصديقونإنما54/113:11

ساعةيصلونثمكاملةشاعةيمكثونالأُولطالأتقياءكانعلماؤنا:ش!ر2

)ثلاثاليومفيساعاتتسعيمكثونانهمإلمطونظرَا،ساعةصلاتهمبعدويمكثون

.أم،ى3يؤوعملهمقلوبهمفيمحفوظةشريعتهمكانتفلذلك(صلاةكلفيساعات

3!مبارَكأعملهموكانفلوبهمفيمحفوظةشريعتهمكانتاتقياءكانوالأنهم

يقولوالم:يوسفراففال:التحيةيردفلا،السلامملكعليهالقىص!نحتى

الكواكبعابديملوكإلىبالنسبةلكن،إسرائيلملوكإلىبالنسبةإلاالتشريع!ذا

يصليالمرءكانإذا)وقالواإ:فعارضوه(.الفتل)خشيةصلاته)المصلي!فيقطغ

ويقصرها،!)صلاتهيقطعلا،اتحاههيخأتسيرمركبةأو0نحوقادمَامغتصباورأى

فليقطعها.فالايقصرهاصلاته!صرأنأمكنهفإنالأمرفيصعوبةلا

وألفى)قائد!رئيسفجاء،الطريقفييصليتقيكانأثاحدثعلماؤنا:شزَع

له:قالصلاتهأنهىأنوبعد،صلاتهمنفرغحثىفانتظرهيرد،فلم.السلامعليه
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ثد!لم،!ذالفلفعي!-الخ!اء-4الصدا-أالنك!دالتل!و

فيوجاء"،نفسكواحفظاحترزإنمااا9(!4/)تثنيةتوراتكمفييردالمالأحمقأحما

عليكألقيتعندماعليتردل!فلماذا"،لأنفسكمجدَّاافاحتفظواا15(:4/أتثنية

مني؟لكَبالثارسيطالبكانمنبالسيفراسكقطعتفإن؟الملام

منملكيدىِبينتقفكنتأئكفلو،خاطركأطيبحتىانتظرله:فقال

وإذالا.:لهفقال؟عليهستردأكنتَ،السلامعليئهوألقىصاحبكوجاءالبشر

بالسيف.رأسيستقطعكانت:لهقالبكَ؟سيُفعلكانماذا،التحيةعليهرددت

منملكأمامتقفكنثانئهفبماذلئا(،افعلأأنبيحرئااليس:لهفقال

ملكأماماقفمنأنابيفحرقيذلك!)وقلتغذا،وسيموتاليوآيعيش(لبشر

فهدأ.إالتحيةعليكأرد)الاالآبدينوابدالأبدإلىوالموجودتباركالقدوسالملوك

سالمًا.بيتهإلىالتقىذلكورجع،الحالفيالقائد

يقولوالم:ششترافقال:صلاتهيفطعلا،قدمهحول!ثعبانالتفثَوإنحتى

(.)صلائهيقطعأنفعليهالعقربحالةفيأما،الثعبانعلإلاالتشريعهذأ

وفاتهعلىيشهدونفلااسود،عرينفي)المرء(سقطإذائلين(:U)فاعترضوا

ثعابينمليئةحفرةفيسقطإذااما(،اخرىمرةتتزوجانلزوجتهيحلوا)حتى

وفاته.علىيشهدونوعقارب

الأسودفوقسقطالذيهوالأولمماالحالةففي،الحالتينفِىمختلفالأمر

مهاجمته.إلىفاضطروا

فقد)صلاته(يقطعمنه()تقتربثيرانأ)المصلي!راىإذا:يسحقالرب!قالط

ذراعَاخمسيننطح(أنلهيسبقلمأالذيالثورعن)المرء(يبحدأوشعيا؟الربيشرع

أمدىالعينتراهلابحيثمراتثلاثنطحالذيالثورعنويبعدتقريبَا(مزَا251

البصر(..
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الخا!لس(لف!دل

الئبنسلةفيالثورراسكانوإنأحتى!ميئيرتالربيعننقلأمشرعوقال

كثيرًا.منهواحترسالسطحإلمأفاصعد،ْرقبتهفىِالمعلقة

شهرفنحدثوإذاأسودالثورهذاكانإذاحالةفيالكلا!هذ(شموئيلْ:ْقال

قرنيه.بينيقفزنالشيطلأن)1(نيسان

يهاجمكانالسامةالزواحفمننوعَاأنالى؟ماكنأحدفيحدث:علماؤناروى

لهفأشاروا3مكانهأين:لهمفقال،وأخبروهدوسابنحثيناالربيإلىفجاؤوا،الناس

فحملهالسامذلكوماتولدغه،السامفخرجالحفرةفتحهعلىعقبهفوضع،إليه

السامإن4بنيئياانظروا:لهموقال،المقدسبيثإلىبهواتىكتفهعلحنينا!)الربي

للساموويلسام،لدغهلشخصويل:الحالفيفقالوا،تميتالخطيئةلكن،يميتلا

دوسا.بنحنيناالربيم!هإذا

ب(:إمشناالثانيالتشريع

وأن"،الموتى"محُي)دعاء(ثاالمطرإنزالمعجزةيذكرواأن(المصلين)على

لاالمَمييز((دعاءأي))الهفدالايقولواوأدط"،السنإن11)دعاء(فيحوائجهميطلبوا

عقيفا:الريايقولى(،السبتمنالخروجصلاة)في"والفهمالمعرفةامانح1)دعاء(

!عشقلاَ*الشكردعاء()يقالةإليعزرالرببويقولمستقلاَ،الرابع3الدعايقالا

بلادعنالشهورليأفماءالتقويمالبهودأخذوقد.أبريلشهريقابلالديالشهراسمهونبعان()1

ثممصر،منالحروج)ذكرىنيسانشهروفيالربيعفصلفيالسنةبد!جعلواالبدايةوفيالرافدين

التقويمإلىبالنسبةوحاليَاالحصاد،شهروهوكموبر،شهريقابلالذيتشريشهرفيجعلوه

فيللملكيةالتاريغفيجمهاويعملالمدنيةالناحيةمنالسنةراسنيسانأوليعخبرونفهمبهالمعمول

فيبهويعملرنالدينيةصنلاحيةالسنةبدءفيعتبرونهلريأولاأماالأعياد.حسابوفيإسرائيل

لإبراء.واوالتبريرالوللسنواتحساب
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ثدل"(ولقفسهد-ا!كاء-لحداةا-الذكل)لتل!ودا

:(رالجما)الشرما

)إنزاللألأيوسفرافقالالمطر؟إنزالعظمةفيكرواأنعليهممجبلماذا

.11الموتى"محييدعاءفي0جعلولذلك،الموتىإحياءمعجزةلعاولالمطر(

لأنه:يويمفرافقالاا؟االسنين11دعاءفييكونالحاجةطلبإجعلوا(ولماذا

ولماذا،المعيشةمتطلباتْدعاءفيجعلوهلذلكوالمحيمشة،الحياةضروراتيطلب

)دعاءلأن:يوسفراف.قإلا؟االمعرفةامانجح1دعاءفيالتمييزالهفدالا"11جعلوا

الحكمة.دعاءفيجعلوهلذللُما؟حكمةالهفدالا(

الدعاءفييُقاللذلكمقدلصغير)الهفد(لا(دعاءأنهوالسببعلماؤنا:يقول

.المقدسغير

غيردعاءبدايةفيوُضعتوقدعظيمةمنزلةلهاالفهمكلمةإنا:آميالربإقالا

مقدالفهمكلمةأعظمما29(صوجهسنهدولنبابإفيأيضاَوقال،مقدس

1الأولصموئيلفيوردجحظالربلاسملفظنِنبينوضعت : ' / Yإلهالربالأن

)شعياءفيوردماإلىاسثناداَترحمهانيحرممعرفةلديهليسمنوكلا)1(،اعليم

11.جابلهعليهيترافولاصانعهيرحمهلالذلكفهمذاشعئاليسلأنه2711:11/

الربلاسملفظينبينوُضعتفقد،مقدسكلمةاعظمماإليعزر؟الربيفال

هياتْهُالديالمقدسلسكنِكربيااصنعثه1:-151718/خروجيخاوردثح!

بيتبناءعاصركأنمافهمذيشخصكلإليعزر:الرببوقالا)2(-ربايايداك

.المقدس

ا!لَقْدسوكلمةالفهمكلمةعظمةعنقيلماعلىقرحيناهاَحاالرافاعترض

كلمةأعظمف!ا،كذلكالأمرالوان:وقال،الربلاسملطينبينجاءتالكونهما

.المقدسللكتابالعربيةالزجمةفيعنهيختلفالعبريالخصفيالكلمةموقع(11

.المقدسللكتابالعربيةالترجمةفيعنهيختلفالعبريالنصفيالكلمةموقع)2(
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الخاملسالفحعل

إلهايا1:ا49/مؤمورفيوردفقد،الربلاسملفظينبينوُ!عتفقدالنَقْمة،

لقدعولا:قإلهماهووهذا،عظمةايةالكلمةيخأليس:لهفقالرب".ياالخقمات

اللدلالة(والأخرىالخير،على(للدلالة)إحداهما،مرتينانقمات"1كلمةوردت

جبلمنلأوتلأ11ة332/تثنيةفيوردماإلىاستناداَالخيرعلتدلفالتيالشر،على

ا)1(.اأشْرِقالنقماتإلهيا،ربباالنقماتإله"يا:فهيالشرعلىتدلالضيأما"فاران

أبابرشمنرافقال:مستفلاَ...إلخالرابعالدعاءيُقالاعفيفا:الربييقول

أدعيةإسائيللبنيالكبيراللينيالمجمعرجالأستنقدها:يوحنانللربي

فيةلهقالاستنوه؟مايقالفأينللتمييز،وأدعية،للتقديسوأدعية،و!لوات

علىيُقالجعلوه(يَينِعندهم)وأصبحأغنياءأجؤاولما،الصلاةفيجعلوهالبداية

يقلمنإنوقرروا،الصلاةيخاوجعلوهعادوافقراء،أصبحواولما،الكاس

)أيضاَإ.الكأسعلىيقولهأنيجبالصلاةفيالتمييزدعاء)الهفدالا!

المجحعرجالاستن:يوحنانالرببعنقالانهأبابرحياالوبيعنأيضاَورُوي

و!اللتمييزوأدعية،للتقديسوأدعية،و!لواتأدعيةإلسرائيللبنيالكبيرالديني

ولما،الكأسعلتقالجعلوهاأغنباء،أصبحواولما،الصلاةفيجعلوهاالبدابة

فيالتمييزدعاءيقلمنإنوقالوا،الصلاةفيتُقالوجعلوهاعادوأفقراءاصبجوا

.الكاسعلىيقولهأنعليهلمجبالصلاة

دعاءيَقلْمنوقالا:الرأيهذافياتفقاقديوسفورأفراباهأد!ايضأورُوي

.الكأسعلىيقولهأنيجب،الصلاةفيالتمييزلا"الهفدا11

الجماراإ،)علماءالأمورائيمرواياتفيالموجودالغموضأزلنالقدرابا:قالا

يطلبولم(،الموتى)محىِدعاءفيالمطرJ()إنزامعجزةيذكرولم)المرء(اخطأفإذا

علىيدلاالثانبةالفقرةوفيالخير،علىيدلالأولىالففرةفيوهوواحدالفقرتينفيالعبريالفعل()1

الثر.
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أ،ثداالزقفسي!-لحكها-لصداةا-ك!قذاأدلتل!وا

التمييزيذكر(ولمأخطأذاو)1أالصلاة(،يُعيدأنعليه)السنين(دعاءقيحاجته

علىيقولهانيستطيعلأنهالصلاةيعيدلا(والفهمالمعرفة)مانحدعاءفي"هفدالا"

عاحاياتولهلأنهقل،ولبهن،الكأسعلىيقولهأنيستطيعلأنهتقل،لا.ال!صأس

.الكأس

فييوحنانالرببسأليوسيالربيإن:قالىيافثبربنيامينالربيانأي!اَرُوي

ولقد،يوحنانالربيسألصورمنالذييعقوببنشبمعونالرب!إنويقالصيدان

لا3أمإلكأسعلىيقولهأنيجبالصلاةفيالتمييزدعاءيقولمن)هل(:سمعتُ

.الكأسعلىالتمييزدعاءيقولانيجب:لهفقال

فييقولههل،الكأسعلىالتمييزدعاءيقولمنحكمماالعلماء:سُئِل

؟الصلاة

اساسهيالصلاةأنفبماالأوْلما،معيارنطبق:يسحقبرنحمانراففقالط

علىيقولهأنلمجب،الصلاةفيالتمج!زدعاءيَقلْمنإنالعلماءوقالالشثريع،

منأليسالتشريعفياساسَاليسوهوالكأسعلىالتمييزدعاءيَقُلومن،الكاس

-الصلاةيخايقولهاْنالأحركلا

يَنهْضلالصلاةفيالشمييزدعاءيقولمنحنبنا:راتأمامأريكاآحاالربيشزَع

رأسه.فوقالدعاءيستقر،الاثنينفيقالهي!ذا،الكاسعلىيقولهمن

ال!لاةفيالتمييزدعاءيقولمنبأن!)فقولك:التشريعصلبفيالتناقضإن

نإثم!يكفيفقطالصلاةفيالدعاءقؤلأن)يعني(الكأسعليقولهمنينه!ل

فبما،راسهفوقالدعاءيستقر،الكأسوعلىالصلاةفيالدعاء)المرء(قالأ)إة،قولك

وقد،ضروريغيرالدعاءوكأد!ويبدو،عليهماأدىفقدواحدةفيالدعاءقالأن!

هذافياتفقاليفيورافيوحنانالربيإنويقولون،ليفيرافويُقالرافقال

في-جماءطإلمأالمتناداَإْ"لماارتكبفقدضرورياغيردعاءيقولمنكلوقالا؟الراي
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الخامللىالفحطْ

دعاءقالإذاهكذا:قللكنباطلا13إلهكالربباسمتنطقالا71؟5/2خسوج

راففسألرأسهفوقالأدعيةتستقرانكأس()علىيقلهولم(الصلاةإفيالتمييز

البهأس؟علىولاالصلاةفيالتمييز(دعاءيذكر)ولمأخطأإذا:ششترافحسداْ

إ.)الصلاةبدايةإلممايعود(له)قال!

)دعاء(فيكما)إنه(:لهفقال3إذنالمعتمدالتشريعهومارابا:رالينافسأل

جملىيقولهأنعليهيجبالصلاةفي"التقديس11)دعاء!يقولمنأنفبما11،التقديس11

(لكأس،علىيقولهال!لاةفييقولهفمنالتمبيز"11دعاءكذلئه،الكأس

الربيكانمستفلاً:عشر(الثامن)الدعاءالشكردعاءيقال:إليعزرالربييقول

مؤكدهل:لهزيراالربيقال،خلفهأبينبرحياوالرب!يمصيوبينماحمارَايركبزيرا

-اليومفيإليعزرالربيرأيمثلالمعتمدالتشريعوأن،يوحنانالربيعننقلاَقلئهما

مانحدعاءوهوالرابعالدعاءلاالئمييز"11دعاءيقال)فلاأحديوميأتيالذيالمبارك

المخالف؟والرايالرأيبإنيجمعالتشريعوهلنعم،:لهفقال(؟والفهمالمعرفة

يايخالفونههل(السنة،أيامسائرفيالعلماءخالفهإذاوهلالعلماء،معهاختلففقد

دعاءيقال:)وقالعقيفارافاختلفقدوهاالأحد؟يوميحل.الذيالمباركاليوم

يُعملعقيفا،الرابببوأيالعامطيلةيُعمللأنهفهل(.مستقلرابعكدعاءالتصمِز"11

عشرثمانيةاسئُنففد؟العامطيلةعقيفاالربيبرإيألعملعدمسببما3الآنبرأيه

ثمانية.لاسبعةاسئثواالق!ر()عندأيضاَوهناعمضر،تسعةلادعاء

،رأي(أئرجيحإلماميللكنه)هلاخا(،معقحدتشريعهذاعنيقاللا:الهفقال

)هلاخا(معتمدتشريعإنهربينو:عننقلاَقالأفديميبريسحقالربيإنقيلفقد

إنهأبابرحياالربيوقال،موافقةإنه:يوحنانالرب!قال.رايإلى!لإنهويقولون

.قبول
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(أثد!اددقفععي!-&=Jا-!ال!دا-الهـكل)+لقل!ودا

بحذافيرهاالروايةويشرحيدققفهوابابرحياالرب!بقولخذزيرا:الرببقال

الربيعنرحبانقلفقدبومباديثا،منالذيرحبامثلصاحبهافممنخرجتكما

رافقال.رواق.داخلرواق4متداخلةاروقةذاالبيتجبلكان:قوله!ودا

لكن(،التشريععلىأطلفوهاالتيالتسميات)أيذاكولاهذاأعرفلمأنا:يوسف

ياوعرفتناالأحد(:ليلةفينقوله)دعاءًبابلفيلناوضعاوشموئيلرافأنأعرف

وأورئتنا.مشيئتكفرائضحسببهالنعملعلمضنا..عدلكأجكامإلهنايارب

العيدوحجالمواسماواحترامالسبتْقداسةواورثتناسخاءوأعيادسرورمواسم

بينمنالسابعاليوموقدستالمبا!كالبوموقداسةالسبتقداسةبينميزتوقد

إلخ..+.واعطبتنا،بقداسئكإسائيلشعبكوقدلشماوميزف،الخلقمأيا

جإ:)مشناالثالثالتشديع

عُشرحمتكَوسعتْوحنّان!رحيم،الضرأعة)بغرض(صلاته)فييقلمَنْ

نشكركَنش!كركَ،يقل:مَنْأواسمكَ،فليُذكر)اصابه(لخييقلمَنأوالطير،

يُسكتونه.

:(لعمالا)الشرحا

يتوجهكانلوكمايبدولأنه،يُسكتونّهنشكوكَ،نشكركَ:يقلفمن،مفهومهذا

،الرب)يذكرانهذلكمنلمحيُفهماسمكَفليذكراصابهلخيريقلمنكذلك،إلهينإلما

مثل!الشرعندالدعاءيقولانالمرءعلىشرعنا؟ومدالشر،فييذكرهولاالخيرفي

سببما11رحمتكَوسع!ث11ْقالإذا(لظيرعُشإلىبالنحمبةلكنالخير،عنديقوله

؟القولهذاحول!لاختلافا

قالاأحدهما:فلسط!(،علماءمنوهماربيدابويوسيوربيأبين"بريوسيربب

وقال(،الخلقسائردونالطيرعليشفقالربأن)ويظهرالخلقحسديثيرلأنه

صارمة.أحكامانهاح!،فيرحماتتباركالقدوس!شرائعيجعللأنهالاخر:
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(لخامساالغصل

عششملتَ:راباهأماموقال!بابلإلمافلسطين)منجاءالذيالشريعةدارس

هذاال!ثريعةدارسعرفلقد:راباهقالؤارحمنا،برعابتكفاشملنا،برعايتكالطير

أببعلىلمجيبلكيراباهأنرُوي؟نُسكفوهلأب!:لهفقال،لسيدهيسزضيكيف

+الجبارالمحنيالرب:فقالحنيناالريىأمامبابلإلىجاءالذيالشريعةدارسطلب

فرغ،حتىفانتظرالمُهاب،الواثقالقادر،القويالرهيبالبطشذوالقديرالمخيف

فالصفاث3ذلككل)قلت(فلماذا،سيدكصفاتكلقلتلقد:لهقالفرغولما

أتثنيةالتوراةفيموسىيقلهاالم(المهيبالجبارالعنى1نقولهاالتيالثلاث

نأنستطيعولاالووة،فيواستنوهاالكبيرالديننالمجمعرجالوجاء(5/117

منملكَايشبهالأمرفهذا(.الصفات)تلككلوتقولتواصلأنتبينمانقولها،

فضة،منلديهبمايمدحونهوكانواالذهبالدنانيرمنمؤلفةألوفلديهكانالبثر

3!بهيليقلاأمراَهذاأليس

)التقوى(إلسماءخشيةعدامُقَذر()أيالسماءبيدشيءكلحنينا:الرب!قال

أدأإلاإلهكالر!منكيطلبماذاإسرائيلياافالانا:5/112تثنيةفيوردفقد

الرب!قالقدنها؟صغيرةكلمة)التقوممما(السماءخشيةهل0011،.إلهكالربتتقي

كنزإلاخزانتهفييوجدلاتباركالقدوس!ان:يوحاىبنشمعونالربعنحنينا

تكنلم".كنزههيالربانحافة33:61/إشعياءفيوردماإلىاستناداَالسماء،خشية

إنسانًايشبهالأمرهذا)نحنينا:الرب!قالفقد،صغيرةموسىعند(الكلمة)تلك

وعاءمنهطلبواأوصغيروكأنهلهبداولكثه،عندهوهوكبيرَا،وعاءَمنهيطلبون

كبير.وكأنهالصغيرلهوبداعندهولبسصغيرَا

في:منكلزيرا:الربيقاليُسبكتونهةن!ث!كرك،نشكركَالمرء!قالذا)1

()قراءةيقرامنةقائلينفعارصوه"،نشكرك،".نشكركيقلكمناااسمع،اسمع11

،ْتناقضيوجدلانسكته؟!ولايليقلاأمر.يليقلاأمرفهذايعيدهاثماسمع"11

فقال!وكررها.فقرةقالفقدالثانيةالحالةفيأماوكررها،كلحةقالالأولىالحالةففي

0331

http://www.al-maktabeh.com



للأحدا،،تفسي!-الحكاء-الصدلة-،الذىالقل!ود

معسلوكَاتبودمنإل!لهْفقال،النهايةفيوركزالبدايةفييركزلمرب!الأب!:بباراف

ونجلدهيركزاننعلمه؟البدايةفييركزلمإذاالعملوما،خالقهمعيفعلهاصحابه

التركيز.يتعودحقى

د(:)مفمناالرابعالتشريع

فليقمالإمامأخطأإذاالكفر(.مندربفهذاالصالحونليبارككيقل)من

الذيألدعاغبدايةمنيبدأيبدأ؟أينومن.الحالفييرفض!الاوعليه،منهبدلاًآخر

نأخشية،الكهنةخلف،آمينيردد:الا(الإمام)وعلى(،السابق)الإمامفيهأخطأ

)بالدعاء(.كفهيرفعفلا،غيرهكاهن(المصلين)بينيوجدلميان،تفكيرهيشوش

ادعيةيقولوأدن)بالدعاء!كفهيرفعانعلقدرتهمنْواثقَاكانإنلة،ويجوز

الخطأ(.فييقعأندونذلك)بعدالصلاة

)الجمارا(:الشرح

فيشبهيرفضلموء)ن(منهبدلاًآخريقمن)1يرفضأدتالإممامعلىعلماوناْشزع

بسبباكشةفسدالذيالطبيخفيشبهالرفضفيتعضتد!ذا،فيهملحلاالذيالطبيِخ

في(المصلينإمامةيتركأنمنهيُطلب)حينيرفضانعليه3يتصرففكيف،الملح

.وينصرفمكانهيتركالثالثةوفي،الثانيةالمرةفييزددوأن،الأولىالمرة

والرفض.والملحالخمير:وهينافعوتليلهاضاركثيرهاثلاثة:علماؤناشرَّع

البداية،منيُعيدالأولىالفلاثة()الأدعيةفي()الإماماخطأإذاهونا:رافقال

الأدعيةبدايةمني-)1الرابعالدعاءمنيعيد،الوسطىالأدعيةفِىاخطاإذا

وله)1العبادةدعاءمنيعيد،الأخيرةالثلائة()الأدعيةفيأخطاإذا(،الوسطى

(.الأخيرةالثلاثةالأدعية

من:وقالششمتراففعارضه.لهاترتجالاالوسطىالأدعية:آسيالرافقال

يناقضبقولهونارأفأتى؟)فيهأ!طأالذيالدعاءبدايةمنيعيدوهليُعيد؟أين
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الخا!سالفصل

المرءعلىيهوداةرافقالفقدوأحدًا،دعاءتعتبرالوسطىالأدعية:وقالآلصيراف

فيويطلبهاالأخر،الثلاثةفيولاالأولىالثلاثةالأدعيةفيحاجتهيطلبألادوفا

مدخاينظه!عبداَالأولىالأدعيةفيالمرءيشبهحنينا:الر!.قالففد،الوسطىالأدعية

فيالمرءويشبه،سيدهمنمكافاةيطلبعبدَاالوسطىالأدعيةفيالموءويشبه(سيدهفي

سبيله.حالإلىوذصبواستأذنسيدهمنمكافأةتلقىعبدَاالأخيرةالأدعية

الرب!حضورفيالمصلينال!ثريعةدارسياحداثمَأنحدثعلماؤثا:روى

اطلىل!مامعلمنا.،يا:تلافيذهلهفقال،ينبغيممااكثر()الصلاةيطيلوكانإليعزر،

فقد،موسىمميدنافعلمماأكئر(صلاتهأفييُطللمإنهلهم:فقال(!الصلاة)هذه

امَّانأخرىمرةوحدث011.+.ليلةوأربعيننهارَااربعين9ْ911/تثنيةيخاعنهورد

ممااكثر)الصلاة(يقصروكانإليعزر،الربيحضورفيالمصلينالشريعةدارسياحد

صلاته()في!رلمإنهلهم:فقال(!الصلاة)هذهأقصرما؟تلامبذهلهفقال،ينبغي

فقالا)1(،ااشفهااللهماا:"121/العددفيوردفقدموسىسيدنافعل"داكثر

ي!كرأنداعيفلالصاحبهبالشفاءيَدْعُمنكلحمسدا:رافعنيحقوبالربي

الدعاءيخامريماسميذكرلمفموسى(السابقةالفقرة)فيوردماإلىاستنادأ،اسمه

11.اشفهااللهم11:قالوإنما

بدايتهفيالآلاءدعاء:هيفيهاالمرغيسجدالتي)الصلاة(أدعيةعلماؤنا:شزع

كلنهايةفييسجدأنالمرءأرادوإذا،نهايتهوفيبدايتهفيالشكردعاءوفي،نهايتهوفي

يسجد.لالهونقولنعلمه،الأدعيةمندعاءكلبدايةوقيدعاء

السجود:قالقفراابنأنليفيبنيهوشعالربيعنفزيبنشمعونالرببقال

)مندعاءكلخهايةفيفيسجدا!برالكاهنأما)عاليه(ذكرناكماالكهنةإلىبالنسبة

إ.الصلاةأدعية)مندعاءكلونهابةبدايةفيفيسجدالملكأما(.الصلاةادعبة

الدعاء.هذهلهاودعامريماخنهأجلمنالسلامعليهموسىصلفقد(1)
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ثد!ء(اد!قفسي!-الدعاء-ال!دلة-)الذىالتل!د

الممابالنسبة:ليفيبنيهوشعالربيعنتفسيرلدئمانحمافِا:بربسحقالرلىقال

ادعية)مندعاءكلبدايهَفيفيسجدالاْكبرالكاهنأما)عاليه(،ذكرنافكماالك!نة

يننهيص)حتىينتاب!فلا(ال!لاةبدايةأفيركعانهبماوالملك،،الصلاة

منسلإإذانتهىلما"وكان45ْ:لم8أولملوكفيوردماإلىاستناداَ(،الصلاة

..011،ركبتيهعلى)لمجسوّمنالربمذبحاماممنضهضأنه...الربالىالصلاة

بتشبعافخرَّت116:1/اولملوكوليد-فيماإلىاستناداَالسجودهو()المقصود

:845/أولملودُفيوردماإلىاستنادأالركبتينعلىالجثؤلهـفالمقصود(11،وسجدتْ

فيوردماإلممااستنادأوالقدميناليدينبسطهوالسجود"،ركبتيهعلىالجثوامن1

".الأرضإلممالكلنسمجدوامكأنانأنياهل1:أ+37/تكوين

.يخحنيانبل(ينبطحان)ولايصليانوراباال!رأينا:هونارافبرحيارافقال!

أنهآخر)برايتا!وهناكحسن،الشكردعاءفييركعمنأنأبرايتا(:فيورد

يق!دوالثانيالدعاء،بدايةفييركعمنيقصدفالأول،ذلكفيتناقضولا،مكروه

الدعاء.خهايةفي(يركعأمن

هكذا؟فعلتلماذاالعلماء:فسأله،نهايتهوفيبدايتهفيالشكردعاءفيراباركع

يفعلششترأفورأيتوالنهايةالمدايةفييركعنحمانرافرأيث؟طمفقال

هكذا+

يقالالذيالشكريقصد،مكروهالشكردصكاءفييركعمنيقولالذي)البرايتا(

فيالذيالشكروفيالشعكردعاءفييركعمن:يقولالذيوأالبرايتا(النسابيح)ا"،في

!الطعامدعاءفييقالالذيالشكريقصد)البرايتا!فهذا،مكروهالتسابمِح

اولفيالمعمبدفي:المحلاةفيثتلوهي-118ا،13منالمزاميرعلولطلقالنسابيحويعنن:هِلل(11

.الربلتسبهيحالأعيادوفيالحهور
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الخا!سالفصل

!(:)لشناالخامسالقش!يع

سوءنذيرفهذاإماكاكان!مان،لهسوءنذيرفهذا)صملاته(فيوأخطأقُيَمَنْ

كانانم!ادوسابنحنيناالرببعنرُوي.نفسهكالمرءالمرءوكيللأن،يؤمهملمن

،سيموتوذاك،سيعيشهذا(صلاته)بعديقولوكالن،المرضىأجلمنيصلي

فمييخأسلسةصلاتيكانتإذالهم:فقالهذلك؟نعرفأنلك6نىله:فقالوا

تقبل.ل!أنهافأعرفكذلكتكنلىلانقئلتأخهافأعرف

)الجهاوا(:الش!ح

الربيقالسوءإ؟نذيريكونفيهاالإمامأوالمصليأخطأإذاالتي)الأدعيةايُّ

أولأوهوالأباءدعاءفيأخطأ(ذا)1ربإ:أتباعأحدعننقلاَسفرارافعنحيا

نأيصليمنعل)برايتاإ:ضمنالخشريعهذايرويمنوهناكإ،الصلاةأدعية

دعاءفيقلبهفليوجهجميغافيهايستطعلموإن)الصلاة(،أدعيةكلفيقلبهيوخه

في(قلبه)فليوجهربيأئباعأحدعننقلاَسفراالرأفعنحياالربيفقا!وأحد.

الآباء.دعاء

الربيقالقالها(؟)التيالأقوالهذهمصدرماالخ:+حنينا.-الرببعنرُوي

للبعيدسلامسلام)9(الكلاماخالفَا57/91:1اشعياءفيجاء:ليفييهوشعبن

11.وسأشفيهالربقالوللقريب

لمنإلا)بالخير(يتنبؤوال!الأنبياءكل:يوحنانالربيبرابابرحياالر!!قال

ينتفعلمنأوثريعة،لدارستجارةفييعمللمناو،للشريعةلدارسابنتهيزوج

الم4/64:1)شعياءفيوردفكمانفابمهالشريعةدارس!اما،أملاكهمنالمئريعةدارس

ا)2(.افيهيأمللمَنْيصضعغيركإ!اعينتر

11.الشفتينافمرالمقدسللكابالعربيةالزجمةفيجاءت(1)

11."يحتظرهالمقدسللكابالعربيةالترجمةفيجاءت)2(
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(!ثداالرقفسل!-دخه-4أدصه-اللك!)دْلتل!وا

عنإلا)بالخير(يتنبؤوالمالأنبياءكل:يوحنانالرب!عنأبابرحياالرب!قال

شموئيل،رأييخالفماوهو"،غيىكإلهًاعينتر"فلمالاَتيالعالماما)1(،المسيحأيام

الأمماستعبادسوىالمسيحوأيامالعالمهذابينفرق!)هناكليس:شموئلقالففد

)2(ينقرضلنالأنه1؟أ151/تثنيةفيجاءماإلىاسئناداَفقط،(إ!رافيلالبني

الأنبياءكليتنبألم،يوحنانالرب!عنابابرحياالربيوقال"الأرضمنالفقراء

وهو-كيرك"إ!اعينتر"فلمالكاملونالصديقونأما،يتوبونلمنإلا)بالخير(

التائبونفيهيقفالذيالموضعفياباهو:الربىِفقداقالأباهو،الريأراييخالفما

سلاماسلام5791:1/إممعياء!اوردماإلىاستناداًالكاملونالصديقونيقفلا

الربيوقال!،بالقريبذلكبعدجاءثماولاًبالبعيداتىفقد"،وللقريبللبعيد

والمقصود،الأساسمنالخطيئةعنبعيدأكانمنبالبعيد:المقصود:لكَيوحضان

.الانعنهاابتعدثم،الخطيئةمنقريبأكانمنبالقريب

العنبعصيرالمقصود:ليفيبنيهوفمعالربيقالا؟عيناثر"لمتفسير:ما

عينترهالمالتيعدنالمقصودنحماني:برشموئيلالربيقال.الخليفةمنذالمعتق

فجاءعدن،هيالجنةأنتظنوقد،الجنةفيهناككانآدمإنتقولوقد،مخلوف

ليسفيعدنمنيخرجنهروكان11ْ(:مختلفان)أنهماليعلمنا215/ئكوينفيالنص

واحدَا.شيئاليساوعدنفالجنة"،الجنة

دارسيمناثنينفأرسلجمليئيل،الربيابنمرضأنحدثعلماؤنا:روى

إلم!صعدحتىرآهماألطفمابالشفاء،لهيدعؤلكيدوسابنحنيناالربيماإلىال!ضريعة

له:فقالا،المرضعنهزالفقداذهبالهما:قالنزلوعندىما،»بالشفالهودعاالعلية

نإ:معلميمنسمعتهماهذالكننبي،ابنولانبيُّالستلهماْفقالنبي؟أنتهل

الزجمة.هذهمن71صهامشراجع(1)

11.تُفْقَدالا1المقدصللكتابالعربيةالترجمةفيجاء)2(
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الخا!سالفحمل

لمأنهافاعرفكذلكتكنلموإن،قبلتأنهافأعرففميفيسلسةصلاق!كانث

ألحذمطوحقلهما:قالجمليئيلالربيالىعاداوعندمالمماعةومكئاوكتبافجلسا،تقبل

عنهزإلأنحدثولكنأقل،ولاكئرلاساعةإلاتمكثالمإنكما،المقدسبيتفي

انهدوسابنحنينهالربيحدثوقد.يشربأنمناوطلب،الساعةهذهفيالمرض

بنيو!انالربيفابنومر،زكايبنيوحنانالربييدعلىالشريعةليدرسذهب

حنينا!)الربيفو!ع.يعيشوأنبالشفاء،لهاحبني،ياحنينايا:لهفقال،زكاي

ابنوضعلو:زكايبنيوحنانالربيقال.والحياةبالشفاءلهودعاركبتيهب!نراسه

حنيفاوهل:زوجتهلهفقاكاإليهالثُفتلماالن!ارطيلةركبتيهبينرأسهزكاي

الملكبيتفيعبدأنه)ايماالمل!امامالعبديشبهولكنهلا،لها:فقالمنك؟ااعظم

إ.امامهالمثوليعتدلمي)1الملكأمامالوزيراشبهوأنا(استئذانبلاويخرجويدخل

استناداَنوافذلهبيتفيإلاالمرءيُصَللا:يوحنانالر!عنأبابرحياالرب!قال

رافقالاورشليم"فحوعُفيتهفيمفئوحةاوكوَاهُا:651/دانيال!فيورد"ماإلى

الجانحهبابفيوقال(،الناسيسير)حيثالسهلفييُصَلَّمنعليَّيتغطرسكهنا:

مزعورفيوبىدماإلىاستناداَخطاياهيكشفمنعلييتغطرمما7:صظهر)سوطا(

نجطيته".وسُزتْإثمهُغُفِرللذياطوبى31:1/
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إلمطضكُألييمأ!نكا

:(اماثمنا)ا!اولالتشريع

خالق"يا)دعاء(الشجرثمارعل)المرء!يقولالثمار؟ع!،الدعاءيتلونكيف

ثمرةخالق"ياالعتبعصيرعلىفيقوله،العنبعصيرباستثناءالشجر"ثمرة

علىفيقولالخبزباسثناءايأرض"ئمرةخالقايااالأرضثمارعلىويقول"،الكرمة

ثحرةخالق"ياالخفرواتعلىويقول"،الأرضمنالحبزمخُرج"ياالخبزكلصة

11.بأنواعهابعشبخالق"يااالأرضئمارعلىأيقول:يهوداالرب!ويقول"،لأرضا

:)الجمالا(الشرع

العلماءشرع؟الأدعيةتلكقولهمفيالمشرعونإليهاستندالذيالسندهوما

نتعلم11الربلئمجيداقُدْسَا91:241/لاوينيخاوردماإلىاستناداالأدعيةتلك

O.عليهانتلوانيجبالثمارهذهأنذلكمن LPJJIثرعهناومنئناولها،وبعدقبل

تلاوةقبلشيءأيثذوقالإنسانعلىيحرمأنهعقيفاالرب!

فقالذلك)1(،أجلمنوردتقد"الربلتمجيدقدْسَاافقرةهلوسُئِل

خارجمنها!لقبلثمنهتعادلعنهفليةوإخراجافتكاءهيحتيالتقديسإنمشرع

وجهعلىالكرأفيقيلتالرابمالعامفيالثمرافتداءشريعة)إنآخرقالو(،القدس

وهوترنيما،تقديمهع!يتطلبالذيايأمرتعني11لتمجيدافقدسا1َالخعمموص،

الربيروىكماافتداء،يحتاجالذيفهوالمذبحعلىيسكبالذيالعنبعصير

السواتفيالشجرةفثمر،الرابعةالشةفيالشجرثمارعنوردتالفقرةهذهانرأشيشرحفيورد(1)

والمؤال،للربقدشايكرنالرابعةالنةفيالصجروثمرمنه،ا!ليحرمغرسهامنا،ولمماالئلاث

311!"تُذسَاالمقصردما:هو
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ادأثد!ة(لْفسبا-الحكاء-الحعداقى-الطى)الئن!ود

يقاللاالزنيمأنعلىنستدلاينمن:قولهيوناثانالرب!عننحمانيبرشموئيل

91/قضماةفيوردماإلممااستنادأالمختحر؟العنبعصيرعلالا 1 rلهمافقالت

فبماذاالناسيفرحكالىفإذأ"،والناساللهيفرحالذيمسطارى"أ"أأتركألكرمة

العنبعصيرعلىإلاالمقدسفيالقربانترانيميقولونلافاللابيونالثه؟يفرح

المذبح.علىيسكبونهعندماالمختمر

دالا311الرابعةالسنةثمارعلى!يقالالدعاءدط1)!ا!منمحيتفقالتمثريعهذاإن

11؟اددا636!11الرابعةالسنةكرمعلىيفالانه-يرىافيمنقولكماولكن11،دلأا6

فقالالأمر،هذاحولاختلفاقدرب!برشمعونوالرببحياالرب!منكلاَإنقيلفإذأ

السنة"كرمعلى()يفالالاَخروقال"الرابعةال!سنة"ث!ارعلى(الدعاء)يقالاحدهما

تشابهمعيارتشريعهفياستخدمفهلاالرابعةال!سنة"كرمقالمنأما"،الرابعة

في.هناورد:قالأنهربيعن)البرايتا(قيوردفقدا)2(63إد!ا11،663الأحكام

ومح!ول2/2911تثنيةفيآخرموضعيخاووردكلتها"لكمالتزيد91/521لاويين

وأبالغلةالمقصودكانافإذا1الفقرتينفي116احمداقى1كلمةفوردت)3(الكرم

الموضعفيبالغلةالمقصودفإنإذأ،الكرممحصولهوالموضعهذافيالمحصول

.11مسطاري11الحربيةالزجمةفيووردت11العنبعصير11تعنيول"+167العبريةالكلمة(1)

أنواعجميع!منهـلدرجالقرا،تفسيرفيالأبحاسيةالمعاييرمن6111ولأ11،661الأحكامتشابه)2(

هذافيبعينهاكلماتوجودإلىاستنادَاماتشريعمنحكماستنباطفيالجعيارهذاويستخدمالمعايير،

كلماتعدةاوكلمةوجودعلايأحكاماستنباطفيالمعيارهذاويعتمدآخر،تثريعوفيالتشريم

:المثالسبيلوعلىالتشريعبن،بينمثتركة

هذاالعلماءفاستعمل11،عليهدمه،يرجمونهبالحسجارةيقتلقتلأ25/2711لاويينالتوراةيخاجاء

وضعوقدرجمَا،الفتلهىعقوبتهاتكونان11عليهد!ه11فيهايرداتلعقبربإكلفيوقررواالمعيار

.الأحكامأست!نباطفيالمعياراهذالاستعمالقواعذعدةالعلماء

.المقدسللكتابالعربيةبالئرجمةجاءكماحقلاَولي!كَزمأي31dبالعبريةوردت)3(
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السادد!راالفحعل

إذ(-لمولكنالدعاء.إلىالزنيميضافالكرمثمرحالةوفي،الكرمغلةهوالسابق

الدعاء؟تلاوةإلىئحتاجالثمارأدنفي0سندهوفماالأحكامتشابهمعيارينطبق

إلدعاءإلىبالنسبةالأحكامتشابهمعيارباسضخدامذلكاسئنبطإنهقيلفإذا

فقدالأمر،فيصعوبةلا3الطعامتناولقبلتلاوتهبوجوبجاءأينفمنأكلبعد

وهوالدعاءيئلوأنعليهيجبكاذفإذا-7mini+االأوْلىمعيار()المشرعاستخدم

فمن،الكرمعلىينطبقذلكإنا؟جائعوهوالدعاءيتلوأنالأَوْلىمناليسسبعان

الكرمة،علىقاسلقد؟االأنواعالمائرعلىالأدعيةتلاوةبضرورةالمشرعجاءأين

علينايجببهئستمتعشيءايفإنلذلكالدعاء؟يستوجببالكرمةنستمتعأننافبما

أيضاَ.الدعاء

فالحنطة،الكرمةثمارالتقاطلمجبلاأنهفبما،الاستدلالهذايفندمنويوجد

فيهاْ+وأكلتبالدعاءالأمرقبل89/تثنيةفي)فجاءالدعاءعليهاينطبقالتيهي

تؤكدفالكرمة،الأكلقبلمنهاالعجينقرصاخراجلمجبالحنطةأنوبماا(،اخبزَا

المشزكالقاسمولكنشكلاَالكرمتشبطلاالحنطةإدأ:القياسونعكس.الاسئدلال

الدعاء.يستوصابهيستمتعشيءوكلالاستمتاعهوبين!ما،

الزيتونويندرج؟االمذبحعلىيُقربكليهماأنبينهما،المشزكالفاسمأوليس

ياوردلقد؟المذبحعلىيقربالزيتونأنوردوهل،المذبحعلىيُقؤبفهومعهما

وكروموالزرعاكداسافاحرقا155/فيوردحيثاالكرمة11كلمةالفقرة

11.الزيتون

كافيإذا،فقطكرومأعليهيطلقولمالزيتونكرومعليهأطلقإنهباباراففقالْ

هومشتركاجانبأهناكأنمنطلقمنذلكعلىنستدلأنيجبفلاصعوبةهناك

نأفبما)1(،السبعةالمحاصيلبينمنأنهمنذلكعلىيستدلإنما.المذبحعلىالتفديم

حنطةأرض8/811تثنيةفيوردلماوفقَافلسطينأرضبهاتميزتالأطعمةمنأنراعسبعةهي)1(

11.وعملزيتزيتونأرض،ورمانوتينوكرأوشعير
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ثد!إ(ال!تغللعير-الحكلا-4الحعدا-الطك!)دالقل!و

المتعةيجلبشيءأيفإنكذلكالدعاء،وتستوجبالمتعةتجلبالسبعةالمحاصيل

الدعاء.يستوجب

يتلوأنالمفروضؤمنالبواكير)ا"،منهايُخرجانيجبالسبعةالمحاصيلأنوبما

الأمر،فيصعوبةلاتناولها؟قبلالدعاء0تلاوعلىالسندهوفماتناولها،بعدالدعاء

الأولىمنأليسشبعانوهوالدعاءيئلوكانفإذاالأَوْلمأ،معيارباستخدامفيستنبط

يفزضف!و"،الرابعةالسشة"ثمارقالمنإفأبالنسبةولكن3!جائعوهويتلوهان

تغرسلاالتيالأشياءولكن(،وبعدهقبلهالدعاءنتلوأنأيجبيغرسشيءأيأن

وبعدقبلالدعاءتلاوةوجوبلاسندههوفماوالسمكوالبيضاللحممثل

يستمتعأنالإنسانعللمجرآأنهفبماالمشطقى،الاستدْلالعلىْاستندلقد3!تناولها

شيءأيعلىالدعاءينلوانعليهيجبإإذإَالدعاءتلاوةبدونآلحألماهذافي3بشي

به(.يستمتع

تلاوةبدود!العالمهذافيبشيءيستمتعأنالإنسانعلىيحرمأنهعلماؤنالرع

مخصصءب!ثياستصئعفكأنهالدعاءتلاوةدونالدنيافيبشيءيستمتعومنالدعاء،

الشريعة3دارسلهيفعلوماذا،الشريعةدارسالىيذهب؟علاجهوما،للرب

ويعلمهبدايةَالشريحةدارسإلىيذهبانعليهإنقالراباولكن،المحرماتيعلمه

.الحرماتيتعداهلالكىالدعاء

العالمهذافيبمثيءيستمتعمنكلإن:لشموئيلالربيعننقلاَيهوداالربيقال

مؤاميرفيوردماإلمااستناداَ،للربنحصصبمثيءاستمنعفكانهالدعاءيتلواندون

في.وردماب!،تعارضاَاوردليفيالرييلكنوملؤها"،ايأرضاللرب2411/

يجحبللتوراةووفقاالحصاد،بواكيراووالأشجار،ا،رضثمارباكورةهي613311:11"!البواكبر)1(

محهممجلبهون)سرائيلنجوفكانالمحبد،فيللربالبواكيرلَقديمإصائيلبنيمنإذمالأكلعل

عدفيالبواكيرمعه.مجلبفكانالأسابجع،عيدفييحجلمومن،الأسابغعيدفيا-لجعندالبواكير

الذكر.سالفةالسبعةالأنواعمنبالبواكيرياتودطللتقالدثوفقَا،المظالط
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طلعماديلىأ!حمل

115/16مزاميرفيوردماوبينوملؤها"الأرض"للرب241/مزامير

بينتعارضيوجدلااَدم".لبنىفأعطاهاالأركاأماللربسماوات"السماوات

الدعاء.بعدماتقصِدالثانيةوالفقرةالدعاءقبلماققصدالأولىفالفقرة،الفقرتين

فكأنه3الدعايتلوأندونالعالمهذافيبشيءيستمئعمنكلبابا:برحنيناالربيقال

2824/امئاليخأوردماإلممااستناداَإشرائيل،وجماعةتباركالقدوسيسرق

ىإيشيرأببهفلفظاانحربلرجلرفيقفهولأسلايقولوهووأمهأباهالسالب11

بأمهوالمقصود"،ومقنيكأباكهوأليسا326ْ/تثنيةفيوردماإلىاستناداَالرب

ولاأبيكتأديبابنىيااسمع1/811أمثالفيوردماإلىاستناداَإسرائيلجاعة

تعنيبربباحنيناالربيقالا؟انحربلرجل"رفيقتعننيوماذا.أمكشريعةترفض

الرببأوردالسماء.لأالذيأبيهمعلىإسرائيلقلبالذفينباطبنليربعامرفيق

في-قمحىوآخذ21111/هوشعفيالأولىالتوراةمنفقرتينبينتناقضاَبابابرحنينا

وردتوالئانيةعورتها"لستراللذينوكتانىصوفيوانزعوقتهفيومسطارىحينه

الفقرتين،بينخارضيوجدألا11وزيتكوخمركحنطتكافتجمع11/411تصغيةفي

الأولى0والفقرالربيريدهمااسائيليفعل.عندمايحدثماإلمأتشبرالئانيةفالفقرة

.الربيريدهمابفعلإ!رائيلجماعةتلتزملاعندمايحدثماإلمماتشير

لماوفقأا؟احنطتكأفتجمعا1/141تثنيةفيوردممانتعلد!ماذاعلماؤنا:شرع

حرفياَبالنصيلتزمأي"،فمكمنالشريعةهذهسفريبرحالا181/يشوعفيورد

حصادكتجمعأيحنطنك"فئجمع11ليعلمناوجاء،الشريعةأم!رإلىبالنسبة

الربطرأيحسبهذاعليها،المتعارفالفواعدوفق(الحقلأعمال)وجميع

فيمجرفأنالإنسانابمقدورقائلاَ:يوحأيبنشمحونالرببوتعجب،يشمعائيل

يدرسوأنالحصاد،وقتفييحصدوأنالزرعوقتفييزرعوأنالحرثوقث

))ن3التوراةعنوماذا،الرياح!اعندمايذريهوأن،الدرسوقت)المح!ول(

أعمالهملهميقضونالآخرينفإد!،الربيريدهماإسائيلبنويفعلحينالمقصود(
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لم(حدل!لقفسيا-نحكاءا-ةلصداا-الخكر)دلتلا9ا

بنوويكونأغنامكمويرعونالأجانب11!لقف1/65إشعياءفيوردعاإلىاستناداً

فإنهمالربعنهيزضىماإسرائيلبنويفعللاوحينوكزَاميكم".حزَاثيكمالغريب

احنطتكأافتجمع1/1411تثنيةفيوردماإلىاستناداَبأننهسهماعمالهميؤدون

2884/تثنيةفيوردماإلىاستناداَللآخرينالأعمال!يؤدونبل،فحسبهذاوليسق

11.وعطشجوعيخاعليكالربيرسلهمالذينلأعدائكتُسْتَعبدا

كثيرونوسارووفقوا،التفسيردايشمعئيلالرب!نهجعلىاكثيرون:آبىقال

إننىرابا.للعلماء:قاليوففوا.ول!التفسيرفييوحايبنشمعونالربينهجعل

الحصاد(أشهرنيسانشهرىطوال(الدينىالمعهد)فيهناإلىتأتواألاإليكمأتوسل

.العامطوالغذاءكمتعدموالالكى(والزيتونالعنب)عصرشهروت!ضري

هذهإلعأيبريهوداالربيعننقلاَيوحنانالرب!عننقلاَحنابربرراباهروى

ت!رسكانتالأولممافالأجيال،المتاخرةكالأجياللسِحتالأولمماالأجيالاإن:الرواية

تحقيقمنفتمكنوا(منتظم)غيرمؤقتبمثهكلوتعملودائممنتظمبشكلالشريعة

وتدرم!ومنتظمدائمبشكلثعملدكانتالمتأخرةالأجيالاما!اَ،الأمرين

الأمرين+تحقيقمنيتمكنوالملذلك؟ومتقطعمنتظمغيربشكلالشريعة

إلحايبريهوداالربيعننقلاَيوحنانالرد!عننقلاَحنابربرراباهروى

الأولىفالأجيال،المتأخرةكالأجيالليستالأول!الأجيالاإن:الروايةهذه

اماالعشور،بإخراجملزمةلتكونالبي!ابوأبعبرثمارقاتُدنجلكانث

حتىوالسياجوالأفنيةالأسطحثفارها!عبرتدخلفكانتالمتأخرةالأجيال

منهيقتطحلاا)1(الطيفلا11أنشرعينايالرببلأنالعشور،إخراجمنئعفى

قيشيءأيأنابمعنىوالعثمور،الكهنةأنصبةمنهايفطتعلمالتيالئمارأوالغلهَهيلافى؟:طيفل()1

تسمىالقرحمهمنهيخرجأالذىفالعجبنأطيفل((يسمىمنهوالحشررالكهنةأنصبةإخراج

الترراة.عليهانصتالتيالنواهيمنالطيفلاكلويعتبر(،)طيفل
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الدل!لدسالمصل

قد26131/تثنيةفيوردماإلممااستناداًالبيتمدخلأمامظهرإذاالاالعشور)1(

الفناءفيوضعَاوضعتإذاحتى؟يوحنانالرب!فقال"،البيتمنالمقدسنزعت

11.وشبعواابوابكفيافأكلوا26121/تثنيةفيوردماإلىاستناداَ

لأنهقيلإذا؟الحكمهذامنالعنبعصيراستثنىلماذا...العنبعصيرعداما

يتغيرولم،الأحسنإلممايئغيرالزيتهوفها،يختلفالدعاءقإنالأحسنإلىيتغير

الذعاء.

عنيسحقالربيقالوكذلكشموئيلالربيعننقلاَيهوداالربروىك!

هناكويقولونالشجر"ثمارخالق"يادعاءالزيتونزيتعلىيقال:يوحنانالرلى

نتلوأنفعليناالشجر"ثمارخالق"يادعاءنتلوانيمكنلالأنه:الزيتونإلىبالنسبة

.دعاءنتلولذلكزيتوناَعليهايطلقنفسهاالثمرةلكن."الزيتونئمرةخالق"يادعاء

بينما،طعامبمثابةالخمرأنزوطرامرشرعلكنالزلِتون"،شجرةئمرةخالق"يا

نأنذرمنأننشرعالم3!طعاماَيعدلاالمسحزيتوهلطعاماَ،ليسالمسحزيت

والملحالماءأن)استنئجنا(هناومن،والملحالماءيتناولأنلهفيحلالطعامعنيمتنع

.طعامعليهيطلقاَخرشيءفأيإذا13َطعامَايسميانلا

الحنطةمنإلايخرجلاالع!ثرانالعلماءبعضويرىأعشار،إلىالغلةتقسيمهوأ+:6وللاللاالعشور(1)

يجبأنهالاَخرالبعضيرى.حينفيا،؟11/تثنيةفيوردماوسندهموالزيتالعنبوعصير

وهي:الغلةعورمنانواعثلاثةوهناك،الأرضىمنينبتشىءايمنالعثرإخراج

الباقيمنالحثرفصليجبالغلةمنالكهنةنصيبفصلبعدأ:ألأللأ66ءلاللاالأولالعثر-

اللاولنِن.إلم!وتقديمه

،هناكويأكلونهللقدسالغلةمنالفلاحونبهيصعدالذيالحشرهوت6لهـاو6حدالهـأالثافيالع!ر-

.بالماليفتدونهأو

السنةفيللففير،سنواتسبعكلالفلاحونيقدمهالذيالعشز:هولا!"6ءلافلاالفقيرالعشر-

التبوير(.)أيللشمبطاوالادسةالئالئة
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اللحدالم(ْتفسبل-الثلاء-الصداة)الذكرَالتلعود

نتلولاقالا:اللذين"و"شموئيل""رأفأقوالبينتناقضَاهناكإنفيلولقد

.الطعاممنأنواعخمسةعلىإلا"الطعامانواعخالقايا1دعاء

بمثابةالمسحزيتاانيعنيفهذاالطعامكلعلىيحرم:يفولمنهوناالربيقال

أوتسندلأنهاالطعاممنقيمةاكثرالخمرولكنفقط(،والملحالماءيطعملأنه)طعام

كانراباهوفها3وتساعد)افضل!قيمةأكثرالخمروهلفلا(الؤيتاماتساعد،

الكثيرفيأكلشهيتهيفتحالطريقةبهذهلأنهالفصحلعيدعشيةكلفياخَمريشرب

وهلتسند،القليلةوالكمية،الشهيةتفتحمنهالكبيرةفالكمية)1(،الفصحخبزمن

لإلماعالإنسانقلبتفرحوخمر)2(40/11511مزاصرِفييردأولم3)اساسَاتسنده

يسندالذيهوالخبزأنأيالإنسالط"13كلبيسندوخبزالزلتمنكثروجهه

ولافيسغدالخبزأما،ويبهجيسندفهوالغرضينيؤدىالخمرلكنالخمر،وليس

الناس!لكن،أدعيةثلاثة)يإن(الخمرعلنتلوانفعليناكذلكالأمركانإذ(،يبهج

اتبعإذاوماذالرابايسحقبرنحمانالربيفقال،النهجهذاوجبئهمفييتبعوالم

فعلىالاَنهأماالأمر،هذاسيحددإلياهويأتىعندما3!النهجهذاوجبتهفيالإفسان

برأيه.أحد.منايأخذلاحالاية

الربيقالوكذلكشموئيلعنيهودارافروى:الموضوعصلبإلىنعود

الشجر.11ثمرةخالق"يادعاءالزيتونزيتعلىبُئلى:قاليوحنانالزبيإنيسحق

الفصلإتوسفتا(فيوردإذ،يؤذيهشراباَشربإذاالدعاء3!هذأيقالحالةايفي

عليهيزيدولاالأساسيهَقيمتهيدفع)سهوأ()التروما!قلتيشربمنان:السادس

قيمتهيدفعالزومازيتيسكبومناكلأحالةفيتفرضأالتىِالخُمسقيمة

كسرةالحالةهذهفيخبز،ببهسرةغمسهإذاولكن،الخمسعليهويزيدالأساسية

الثانوى.هو،وأالزيتالأساسىتعتبرالجزءألخبز

نحتمر.غيرفطيروهر(1)

المختمر.العنبعصيربمعنىإيين(6"أالنصفيوردت)2(
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السلاسالفحمل

الدعاءف!نثانوىوآخرأساسىطعامهناككانإذا:القاعدةأنشرعناوقد

الأنيجرون)؟(3معشربهأذاولكن،الثانوىالطعامويعفىالأساسى(لطعامعلىيتلى

2و)ذالبنجر،فيهايسلقالتيالمباههوالأنيجرونإنشموئيلبررابافقال

فإن!ز!كالأمركانإذا.الخضرواتفيهاتسلقالتيالمياههيالأنسيجرون

كانإذا:الفاعدةانشرعناولفدثانوى،والزيتالأساسىالطعامهوايأنيجرون

.الثانوىويحفىالأساسيالطعامعلالدعاء.يُتلى،ثانويوآخواساسىطعام

فيوردفقد3الحلقفيالتهابمنيشكومنعلىالقاعدةهذهتنطبقهل

فيالتهابمنيعانىمنإن:التاسعالفصل)تروموث(ال!كهنةأنصبة)توسفتا(

الزيتمنكثيرأيضعانعليهبل،السبتيوماساسَابالزيتيتغرغرلافإنهالحلق

بنيةيتناولهانهبماتقولفدولكنك،مفهومهذا،يبلعهثمالأنيجرونطعامعل

مطلقَا.عليهالدعاءيتلوفلاالعلاج

الدعاء.عليهيتلوأنفينبغيالطعامبهذااستمئعانهبمالناليقولالتشريعفجاء

نحمانرافأماايأرض"ثمرةاخالق1بادعاءيُتلىيهودارافقالالقمحدقيقوعلى

يهوداالربيرأيثخالفلانحمالأ:لرافرابافقال"،بأمرهشيءاكل1دعاءيتلى:ففال

شموئيلعنيهوداالربيقال.الرأينفسقالاشموئيلوالريأالربإ-يوحنافيلأن

"يادعامالزيتونزيتعلىيتلى:قولهيوحنانالرب!عنيمسحقالرب!روىوكذلك

وهناالدعاء،نفسنقولحالتهتغيرتدانحتىأنهيحنيهذاالشجر"ثمرةخالق

)فيفهناك؟متشابهانايأمرالطوهلالدعاء(نف!س)نقولالمحيءتغيرلوحئىأيضاَ

لهنجد(الدقيقحالة)فيهناولكن،اخرى0فائدلهنجدلا(الزيتونزيتحالة

دعاءعليهتلولاأخرىفائدةلهيكودطوعندماالخبز،منهيصنعحيث،أخرىفائدة

عنزيراالربيعنيُروَالم".بأمرهشيءاُكلدعاءولكن"الأرضثمرةخالق"يا

شموئيل:الربيعنمتناالرب!

زيت.عليهيوضعالطعاممننوعموالأنيجرون:لثرحهفيرآفييقولا(1)
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(حللهل!اثفسي!-لحكاءا-ت!الصلل-ك!الذ)لتلعودْا

يقالطألا"،بامرهشيءاكلافىعاء:الشنعيردقيقوعلىالطازجالكرنبعلنتلو

11،بأمرهشيء"كلدعاءيقالالقمحفعلىلا،؟الدفيق-كلىااالأرضثمرةخالقايا1

كانذادالشعير،دقيغعلىيطبقأنالأولمأفمنالقححدقيقعلىيطبقهذاكالنفإذا

عليهيقالفلاالشعيرأما،القمحأجلمنالأقوالفتلك،القمحعلىيقالأنهيفهم

الحععيروهلايضاَ(.الشعيردقيقع!يقال)انهليعلمناجاءلذلك؟مطلقاٌالدعاء

عليهمايُتلىأنإحالمصوالماءالملحبخصوصشرعنافقد،المملحوالماءالملجمناقل

المملحوالماءالملحعلىدعاءيقولأنمضطرإنهتقولوقد"،بأمرهشىِء"كلدعاء

نتلوأنينبغىِفلاالأمعاءديدانيضرأنهبماالشعيردقبقلكنيتناولها،الإنسانلأن

عليهيتلوالنينبغيالمرءبهيستمتعماإنليعلمنا:جاءولذلكمطلقا،الدعاءعليه

بين!"الأرضثمرةخالق"يادعاءعليهبتلىيهودا:الربيقال،البلحوعنالدعاء.

خالقايا1يهوداالربيفقالبامره".شيء"كلدعاء:عليهيئلشموئيلالزبيقال

لمجف.لأنه"بأمرهشيء"كلدعاءشموئيلوقال،ثمرةأنهباعتبار"الأرضثمرة

الفجلةفإن،منطفىرأيكأنقأu-االتلميذايهايهودا:للربيشموئيلفقال

كذلكالأمرليسلكن"الأرضثمرةخالقايا1دعاءعليهاونتلوالنهايةفيتجف

الناسلكن،فجلةستكونأنهايعبمونوهمالفجل0شجريغرسول!الناسفإن

غُوستعماالئمرةحالةتتغيرحالةاىففيتمراً،ستكوناخهاعلىالنخيليغرسونلا

الدعاء.يُثلى.فلاأجلهمن

أنفاشرعنا:ونحنتزهر؟أنهاعلىالناسنجرسهاالتيالكُبَّارشجرةعنوماذا

فروعهاوعلىالشجوةهذهأوراقوعلىالشجرةهذهأنواعمنيؤكلماعلىنقول

الحا!وعلىالكبارثمرةعلىونقولا،أالأرضثمرةخالقاياأدعاءالصغيرة

الناسيغرسهاالكبارشجرةإنيسحقبرنحمانالربيفقالال!شجر"،ثمرةخالقايا1

نأبغرضالناسيغرسهلمالنخيللكنلَؤكل،وفروعهااوراقهاأنيعلمودنوهم
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الساددسالفصل

التشريعفإنيهوداالرياعلىوأئنىمدحشموئيلانمنالزغموعلىتمراَ،وكون

سنواتهافيالكبارشجرةأد!:قولهرافعنيهوداالربيروى.شفوئيلرأيمعيتفق

لجماؤ!ا،ويؤكل)عورلا(ثمرها)ا"يؤكللافلسطينخارجوهيالأولىالئلاث

فاكهة.يعدلاواللحاء،فاكهةتعدالثمرةانلكيقولوهذا

وعلىإوراقهاوعلىالشجرةهذهأنواععليُتلى:وقالاعزضمنوئمة

ابا1فيقالواللحاءالئمارعلاما"الأرضنمرةخالق"يادعاءالصغيرةفروعها

الربيإن:روىولقدعقيفا.الرببرايعلىذلكفيواستندالشجر"ثمارخالق

لكنولحائها،وثمارهافروعهامنالعشريأخذالكبارشجرةإلممابالنسبة:قالإلبعزر

نإوقيلى.فاكهةبمثابةئعتبرلأنهاالشمارمنإلاالصثريؤخذلا؟يقولعقيفاالربي

عقيفا.الرب!رأيهوالمعتمدالثشريع

حتىيطبقهذاإنالقولفيمكنعقيفا،الربببرأيأخذالتشريعإنقيلوإذا

فلسطين.في

فيالأولىالسنواثخلالالشجرثمارإزاءيتساهلمنأننسئنتجهنامن

فهل،فلسطينفيبرأيهبعمللمإنولكنفلممطإن،خارجبت!ضريعهيُعملفلسطين

؟!السابفةللقاعدةتطبيقاَفلسطإن،خارجيسرىعقيفاالربيتشريعيسرى

وضعمنوهيفلسطينفيالشجرعشورعنقيلتالأقوالهذهإن:قيلإذا

الئوراة؟علبهانصتفقدالأولىالثلاثالسنوات"فيالثمارإلىبالنسبةاماالعلماء،

يلقيآشيالربيوجدربيناأنمنذلكوتعلمنا.فلسطينخارجأيضاٌتطبقلذلئا

الفمارهذهعلىيطلقحيثغرسها،منالأولماالثلاثالسنواتفيالشجرثمارهي61؟لأ:لأعررلا()1

السنهَاكرحما1الثمارهذهعلىبطلقالرابعةالشةوفيبها،الاستمتاعأو!لهاومحرمالعورلا"ثمارا

.الئجرةمنالأخرىلأجزاءاولي!فقطالثمارعنوردوالتحريم01،الرابعة
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الذثلالم(قفللعير-الخثاء-الصداة-الخك!)ألتل!د

الذيعقيفاالريامعتتفقهل؟نظركوجهةهيمالهفقالالقشور،ويأكلالئمار

تساهلا3َالأكثرش!يأتباعبرأيتعملأنكأم3يتساهل

نزرعأنيمكنإنهيقولونشماياتباعانالكبارشجرةبخصوصشرعنافلقد

آخر،صخفَامعفانزرعانلمجبلاإنهفيقولونهليلاتباعاماآخر،صنفَامعها

يوجدبذلك.الأولمىالثلاثالسنواتفي(لثماركليجبلاأنهعلىيصفقانولكنهما

آخرصنفزراعةيجيزونشمايأتباعإنقلتفانت،تشريعهمصلبفيتناقض

يتفقانكليه!إنذلئابعدقلتثمالخضرواث،مننوعاَيعتبرونهاانهمايمعها،

الشجر.مننوعاَيعتبرونهاأنهمايالأولىالثلاثالسنواتفيئمارهاأكلحرمةعلى

الحكمفييتشددونلذلكالأمر؟فييتشككونش!مايأتباعف!نهناتنافضيوجدلا

الأولى.الثلاثالسنواتفيئمارهاكلتحريموفيبالتهجين

السنواتفيالشجرثمارأحكمعورلابانهيُشكماأكليحرمشرعنا:ولمد

منفل!مطينوخارج،فيحلسوريا)1(!اامافلسطينفيزراعتها(منالأولىالثلاث

يلتقطها.وهويُرىالابشرطالثمارتلكويأخذينزلأنالممكن

اتباعيقولوعندما،برأيهنعملإليعزرالربيمجلسفيعقيفاالربييفول!وعندما

ذلكعلىونستدل.فيهللشكمجاللاالت!ثريعهذاف!نهليلأتباعمجلسفيشماي

91/23لاويينفيالربفالهماإلىأستنادأالثمرةلحمايةخل!اللحاء!أنإأي

تسْيرهنا+قىفكلمة11611فى.*+د!6.يا+ايا+!6لأاغرلخها"ثمرهاوتحسبون11

..الثمرةيحميالذيالجزءوهو،الئمرةفيالثانويالجزءإلى

فيهاتعاملأحكاموهناك،الفراتخهرخىفلسطينشمالتفعالتيالأرضهيالتلمودفيسو!لا(1)

الشواتفيالشجرث!ارالعورلا"11مثلأحكاموهناك(لبواكير،مئلفلسطينمعاملةنفسسوربا

فلطين.وخارجدظسطينبينوسطَامحاملةتعاملالحجنوقرص،الأولىالئلاث
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كلساد!ا!فصل

ؤأالحمرةفيموجودأكانسواءالثمرةلحمايةخلقإنهقلناعندئذراباوقال

منها،المنزوعلابالثمرةالموجوداللحاءالمقصودفإنالحالةهذهفيمنها،.فهنامنزوعَا

)تاجالنورةبينمابها،ملتصقةالرعانثمرةفيا!لوجودةالزهرة)نقائلاَ:ابىفعارضه

"ليستأنهايعنيفهذا،الإضافةصيغةاستخدامانهبمابها،ملتصقةليست(الزهرة

قشرأنالأولمما؟الئلاثالسنواتفيالصحجرثمرأحكامقيلثرعناولقدطعاماً،

"العورلا"،شريعةعليه!يطبقانلمجبماالجوزوقصث!رونورتهالرمان

نضجبعديظهرللثمرةحارسبمثابةشيءكلفلنا:)نناحيث:قالرابالكن

!3كذلكألش!.الثمرةتنضجعخدماتتلاشىالكبارزهرةولكن،الثمرة

شريعةعليهيطبقأنيحرمالبلحلحاءإنأباهو:برراباعننح!لطالرببيروالم

ويرىنضجها.وقبلصغيرةالثمارتكونعندما3متى؟الئمرةتحمىلأنهاالعورلا"11

الحصرمإ-ن:قالييوسي(لرببأنشرعناحيث،يوسيالرب!راينفسنحمانالربي

،ْبشدةنهردعامنشيمىالربيفعارفمعه،اختلفواالعلماءلكنثمر،لأنهمحرم

فطعيحللامتى:نمثرعالمالعلماء؟هعهاختلفهلالأشجارباقىإدوبالنسبة

13السابعةالسنةفيالأشجار

هليل:أتباعوقال،أثمرتمتىالأشجارجميعإلىبالنسبةتشمايأتباعقال

إدطماالكرمةإلىوبالنسبة،الخروبقرونبهاتظهرإنماالخروبأشجارإلمابالنسبة

باقىأما،البرعمنموبمجردالزيتونأشجارإلمماوبالنشبة،العنبحباتبهانسئدر

الا(،61أجيروعيسمىفانفسههوالحصرمإن:آسيالربيقالئثمر.فمتىالأشجار

نأالمقصودبلا3الأبيضالفولأنهذهنكإلىتبادروهل،الأبيضالفول!وهو

العل!ء.منفليسثمرةالحيرمإنفالمنالأبيف.الفول.حجممئلحجمه

قلشالقد:قالرابالكن،أثمرتمتىقطعهايحللاالألثمجارباقيأنشُرعفقد

الثمرةيحميالذيالشيءتأخذوعندما،الثمرةيحميماوجودحالةفنهذا

rot

http://www.al-maktabeh.com



ثدا،(الذتفسطالخلاءَ-الصدأة-لذك!)االقل!د

.تموتلاالثمرةفإنالثمرةيحميإلذيالشيءأخذتإذاهنااما،الثمرةفسحَموت

ث!ارمن0زهرواخذوا،الرمانفجفالرمانثمرةمنالتاجاخذواأنهمحدثفقد

وكل.الئمارالقىالذيآفيبرمربرايأخذ)والتشريع.هيكماالثمرةفظلتالكبار

الأدعية،تلاوةالىبالنسبةولاألعورلا"11شريعةالىبالنسبةثمراَيعدلافهواللحاء

"إ.الأرضثمرةخالق"يانتلوولكنالشجر"ثمرةخالقايا1دعاءعليهانتلوفلا

ففال"،بأمرهشيءاكلادعاء:يُتلىيق!لْششمتالربيفإنالفلفلإلى:النسبةأما

شيئاً.عليهانتلولا:رابا

الغفرافايومفيالفلفلياكلمنكلان:تالحيث،نفسهيناقضراباولكن

يعفىفإنهالغفرانيومالزنجبيليأكلمنوكلأ"ا"االكاريت11عقوبةمنيعفىفإنه

فيجاءممايُفهميقولكانميئيرالربيإنوقالوا:فعارضوه.الكاريتعقوبةمن

لذلكثمرها؟يؤكلشجرةاحمانعلمفلاغرلتها"ثمرهااتحسبون1؟91/2لاويإن

الفلفلشجرإنههو؟ما،ثمارهمذأفنفسلهبشجروأتىأطعانمااشجبرة1وقالنص

ينقصهالافلسطإنانويعلمكالعورلا"،11شريعةعليهتطبقالفلفلانليعلمئه

فيهائأكلبالمسكنةليس"أرض89/تثنيةفيوردماإلممااستنادأالشجرمننوع

والأخرىالرطبإلىتشيرفإحداهماتناقفهنالاشيء"،فيهايعوزكولاخبزَا

منيعفىفإنهالغفرانيومفيزنجبيلاَيبهلمنلمريمار:علماؤناقال+الجافإلمماتشير

ويتلونلضرعَاحلالالهندمنيأقبالذيالزئجبيلإنرابايقلالمالكاريت،عقوبة

إلىتشيرالأولىفالجملةالأمر،فيتناقضرلاالأر!"ثمرةخالقيا21دعاءعليه

الجادا.إلم!تشيروالثانيةمنهالرطب

ولقدالتوارة،نواهىمننهيأيت!عدمنعلىتفرضإلهيهعمْوبة(:القطععقوبة)الكاريتعقوبة)1(

موتفيتتمثلالهيةعقوبةاحماشرحهفيرآشيهـلرىالحقوبة(ْهدْهطب!عةحولالآراءاخخلفت

نملاَ.يخلفأنبدونأوانهقيالثخص
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السادسالفحمل

القمحإلىوبالنسبةالمجمدة(والزيتوالعسلأالدقيقعجينةإلىوبالثسبة

يُتلىكهانا:الربيويقولط"بأمرهشيء"كلدعاء:يُضلى:يقوليهوداالربيفإنالمطحون

الجميعاتفقفقط،المطحونالة!حإلىبالنسبةبأنواعها"،الأطعمةخالق"يادعاء

المطحونالقمححولاخئلفواولكن11بأنْواعهاالأطعمةخالقايا1دعاءأنهعلى

11بأمرهشيء"كلدعاءيُتلىيهودا:الربيفقال،المجمدةالعجينةمثليعت!بروهل

الأطعمةخالق"يالدعاءيُتل:فقالكهاناالربيأما،العسلهوالأساس!أنمعتقدَا

فيها.هوالأساسالد!قيقأنمعتقدَابانواعها"

مثلقالاوشموئيلرافأنويتضحكهاناالربيرأيمثليوسفالربيوقال

خالق"يادعاءعليهيُتلىالخمسةالأنواعمنأيعلىيحتويشيءكلرأيهما:

11.بأنوإعهاالأطعمة

يحتويشيءايإنفولهما:مثلوشموئيلرافقالا:الموضوعصلبألممانعود

وفبلبأنواعها"،الأطعمةخالقايا1دعاءعليهيُتلىالخمسةالأطعمةمنأيعلى

يُتلىالخمسةالأنراعهذهضمنيدخلماكلمثلهما:قالاوشموئيلرافإنأيضاَ

بصيغت!،التشريعيقول)ان!رورةفهناك11،بأنواعهاالأطعمةخالقايا1دعاءعليه

هيكمائانيأنهابسببْهذاإنفنقولفقط(يندرجماكل)قالإذايأنه(،مختلفتين

ليعلمنافجاءالدغاء.عليهايتلىفلابغيرهااختلطتإذالكنبغيرهامختلطةغير

وقالا:

عليهيتلىالخمسةالأنواععلىيحنوىماكلنعمولقلتَعلى(،يحتويما)كل

لم!إذاولكنخوىlبأشياءيختلطانلأنهماوالدخنالأرزعلىيُئللاولكنالدعاء،

كلأندلكمننثعلمبأنواعهأ"الأطعمةخالق"ياوالدخنالأرزعكفيتلىيختلطا

11بأنواعهاالأطعمةخالق"يادعاءعليهيتلىالخمسةايأنواعضمنيندرجما

11بأنواعهاالاْطعحةخالقابا1دعاءعليهمايتلفلاوالدخنالأرزذلكمنليستثنى
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(!ثلاأدأقفللعي!-لحكباا-ادحعلدة-الذى)دلتل!وا

الأرزعلىبأنوأعها"الأطعمةخالق"يادعاءيتلىلاوهليختلطما.لمصانحتى

منوقليلالأررمىبقليلشخصىاماماتواإذاأنهم)البرايتا،فييروألم؟!والدخن

يُطهىالذيالطعاممعيفعلكماتناولهما،وبعدتشاولهماتبلالدعاءبتلوفإنهالدخن

قدور!ايطهىالذيالطعاماما3الخمسةالأنوأععلىلمجتوىوالذيقدورفي

خالقيا21دعاءتناولهقبليُتلى)البرايتا(فيوردفقدالخحسةالأنواععلىويحتوي

الطعاميشبهفمهو،أدعيةثلاثةبمثابةواحددعاءتشاولهوبعدبانواعها"الأطعحة

الذىِالطعامي!ثمجهفهو،أخرىناحيةمنيشبههولا،ناحيةمنقدورفييطهىالذي

نصلأيشبههولا،تناولهوبعدفبلالدعاءعليهيتلىكونهفيالقدورفييطهى

11،بأنواعهاالأطعمةخالق"ياقدور(فييطهى)الذيالطعامقبليُتلىفبينماالدعاء،

الذيالدعاءفإنالحالةهذهفيهناأما،أدعيةثلاثةبمثابةواحددعاءتناولهبعديُتلى

وحاجتهاكثنةأنفسخالق"ياتناولهبعد!يُتلى"،بأمره!ثيء"كلتناولهقبليتل

11.خلقمالكل

ماهذا)برأيتا(فيوردفلقدقدور؟فيتطهىالئيالأطعمةمنالأرزيُعَدألا

الفاخروالدقيقوالزجي!سالحيلقا)1(قدور:فيتطهىالتيالأطعمةضصنيدخل

نوريبنيوحخانالربيإنه3ذلكقالالذيالرياومنوالأرر،والعرسانوالزريز

الغلالمننوعهوالأرزإن:قالنوريبنيوحنانابرببأنأبرايتا(فيوردحيث

الفعحح!ابيتهمنالمرءيخرجهلمإذاالكاريتعقوبةتطبيقاستلزمتخحرإذاالذي

فييردأل!،ذلكعلىيواففوالمالعلماءولبهن،الفصحفريضةأدىفقداخرجهوإذأ

إذاولكن311الأرضثمرةخالق"يادعاءعليهايتلوالحنطةيأكلمنان)برايتا(

دعاءتناولهاقبلفيتلوموجودةمنهاأجزاءهخالىكالط!ذأوطبخهاوخبزهاطحنها

يتفاوتالدقيقمنعجينةعنعبارةوالعرسانوالزريزوالزجيسالحيلقاإناثرحهفيرآشييقول(1)

القمح،من1/3علىتحتويوالترج!الفمح،من12/علتحتريفالح!لقاالقحح،ن!بةفيها

القحح.من1/5علتحتويوالعرسان،القمحمن1/4علتحتويوالزريز
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السلدسالف!ل

هناكيكنلمإذاولكنادعية؟ثلاثةيتلوتنارلهاوبعدايأرض"منألخبزمخرج"يا

دعاءَبحدهاويتلوبأنواعها"الأطعحةخالقايا1دعاءقبلهافيتلوصحيحةأجزاء

"،الأرضثمرةخالقايا1دعاءعليهيتلوالأرزيأكلىومن،ادعيةثلاثةبمفابةواحداَ

يتلوفإنهبهصحيحةأجزاءوجودمنالركمفعلىوطبخهوخبزهطحنهإذاولكن

ثلاثةبمثابةواحدَادعاءتناولهوبعد11بانواعهاالأطعحةخالقأيا1دعاءتناولهقبل

ادعية.

نوعالأرزإنقالفإنهنوريبنيوحنانالرفيرأيإنهقل!اذا؟الرايهذالمن

"الأرضمنالخبزمخرجايا1دعاء(قبلهيتلوأنيجبنظرهوجهة)فمنالغلالمن

وأخذوشموئيلرافمنكلوردللعلماء،ليسلكنهالثلائة،الأدعيهْبعدهويتلو

نورى(.بنيوحنانالربيبرأييؤخذلم)أيبرايهما،

ثشرع:أولم"،الأرض0ثمرخالقايا1دعاءيتلُوالحنطةيأكلعنمار:قالولقد

يهوداالربيشرَّعهافالأولمما؟اتعارضفلابأنواعها"البذورخالق"يادعاءيقول

نمرةخالقايا1دعاءالخضرواتعليقالثزعنا:فقدالعلإء،شزَعهاوالثانية

11.بأنواعهالعشبخالقايا1دعاءيقال؟يهوداالربيويقولى"الأرض

طحنهوإذا"الأرضثمرةخالق"يادعاءعليهيتلوالأرزيأكلمنمار:قالا

خالقايا1تناولهقبليقولبه،صحيحةاجزاءوجودمنالرغمفعلىوطبخه0وخبز

ادعية.ثلاثةبمئابةواحدأدعاءتناولهبعدويقولبأنواعها"الأطعمة

هنا،تحارضلاشضت:الربيففال3!تناولهبعدشيئاَيتلولاأنهنشرعاولم

حيثالعلماء،نظروجههْ.عنتعبروالئانيةجمليئيلالرب!نظروجهةعنتعبرفالأولمما

الربيويفول،السبعةالأنواعمنأيتناولبعدالدعاءيُتلىأنالقاعدةانشرعنا

ثلاكلة.إدعية.بمئابةواحددعاءيُتلىأنهالعلماءيرىحينفيأدعيةثلاثهْتتلىجمليئسيل

355

http://www.al-maktabeh.com



لم(يددثدرقفسيد-الحكل!-ةال!در-)الذكرالتل!ود

اريحمافيعِلثةفي!لأدبةالربيالشيوخمنومجموعةجمليئيلالربيدُعىأنوحدث

فأسرع(لدعاء،يتلوأنعقيفاللرب!جمليئيلالربيوسمحمنه،فأكلوارطباَلهمفقدم

مضىإلمماعقيفايا:جمليئيلالربيفقالادعية!أثلاثةبمثابةواحداًدعاءوتلاعقيفاالربب

يقولذلكتقولأنكمنالرغمعلىسيدييا:لهفقال3!الخلاففينفسكتقحم

الجماعة.براييؤخذفإنهوالجماعةالفرداختلفاذا:علمتهمهكذا)لهزملاؤك

وليسالسبعةالأنواعمنامحالاإنجملشِيلالربيعننقلايهوداالربيقالولقد

يتلىانهجمليئيلالرب!فيرىخ!ز،منهيصنعولاهالحنطةمننوعَاأو،الحنطةمننوعاَ

واحد.دعاءعليهيتلىانهءالعلييرىحإنفي،أدعيةثلائةعليه

الخبزمثلالغلالمَحتيثدرجلاأوالسبعةالأنو(عضمنيندرجلائوعواي

أما،ادعيةثلاثةبمثابةواحددعاءعليهيتلىجمليئيلالريافيقول،والدخنوالأرز

نهايةانظرجملشيل؟الربببراياخذتولماذأ;pLr,دأيعليهيتلىلافيقولونالعلماء

بدايته.معيتعارضفستجدهالتشريع

"يادعاءقبلهفيتلوالأرز(أوالحنطة)سواءالغلةمن3حبوببهتكنلمفإذا

ذلك؟قالمن،ادعيةثلاثةبمثابةواحداَدعاءتشاولهوبعداابأنواعهاالأطعمةخالق

ثلاثةعليهنتلوالمجروشالقمحعنوقال!الضمرعنقالهفقدجمليئيل،الربكانإذا

شىء؟11يغقصهفهلفيهموجودةصحيحةأجزاءهناكيكنلم"إذاقالفلماذا،ادعية

مايناقضفهوالعلماءإلىينسبالتشريعهذاكانإذاللعلماء،أنهالواضحمنلكنه

تناولهبعدأنهالأرزإلىبالنسبةشُرعفقدللعلماء.ليسفهووبالتأكيد،قالوهأنسبق

مطلقَا.الدعاءعليهيُتلىلا

يتلفيهاالقمحويكثرونالقرويودطيصنعهاالتيا)1(االرهطا11إنرابا:قال

الأساسهوالدقيقلأن؟السببهوومابأنواعها"الأطعمةخالق"يادعاءعليها

مخبوزا!الحافتسا)نهـلقولقدور،يخأئطهىالذيالحافيتساهوالرهطا)نشرحهقيرآشييقوله()1

11.ابروشدي11اسمعليهاويطلقوالزيتوالعسلالدقيقمنتصنع
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سبلسا(لفصلا

فيتلىفيهاالقمحيكئر!نلاالمسورةالمدنابناءيصنعهاالتيالرهطا"11أمافيها،

راباعادثمفيها،الأساسهوالعسللأن؟السببوما"بأمرهشيء"كلدعاءعليها

11بأنواعهاالأطعمةخالق"ياهوالحالتينكلتافييتلىالذيالدعاءإن:وقال

!دعاءعليهيتلالخصسةالأنواععلىيحتويشيءأيإنقالا:وشموئيلرافلأن

11.بأنواعهاالأطعمةخالق"يا

الزيتونحبةبحجمصحيحةأجزاءاإالحافيتسا11فيكانإذا:يوسفالرب!قال

ثلاثةتتلىتناولهاوبعد"الأرضمنالخبزمخرج"يادعاءتناولهاقبلعليهافيتلى

دعاءتناولهاقبلفيتلالزيتونحبةبحجمصحيحةاجزاءبها:يكنلمدماذا،أدعية

الربيفال،أدعيةثلاثةبمثابةواحد!دعاءتناولهاوبعدبأنواعها"الأطعمةخالق"يا

ليقربانسانوقفاذا)برايتا(:فيوردماسندهذلك؟علىالسندهووما:يوسف

وأبقاناأحياناالذيامبارك1دعاءيتلوأنفعليهالقدسيخاا)1(امناحوتا1قربان

مخرجابا1دعاءيتلوانفعليهليكلهاالكاهناخذها!ذأ"الزمنهذاحتىوأحضرنا

11.الأرضمنالخبز

منهايقبضأنفبلتُفتفهيمخبوزةتقدمالئيالتفدمة()قربانعنقيلولقد

منالخبزمخرج"ياعليهافيثلوفتاتأنهاوبماالزبئونحبةبحجمفضاتاَويحعلها

منمشرعقالهماحولتساؤلفهناككذلكالأمركانإذاأبيّ:لهفقال"الأرض

الأمركانوإذادقيقَا،ثعودحتىيسحقهاإنهقالالذييشمعئيلالربيمدرسة

الأمرإنقلث!ذا"،الأرضمنالخبزنحرج"ياعليهانتلوأنينبغيفلاكذلك

فيوأكلهالزيتونحبةحجمفيالذي)الفتات(الئقطإذاانهيشرعأولمكذلك

تطرعىوهر،للربالخبزانواعمنأوالقمحدقيقمنيُفدآاسمقباناسممناحرتوتجمعمنحا:()1

معظمهاويُلتالتقديمفيأساسيَاجزءَاذلكويعدمنهحقةبقبضالكلاهنيقرممعظمهاوفي

.البُاناليهويضاف،بالزيت
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-ْثدا"(الؤقفسي!-الحكلاء-الصدرة-ك!)الذدالتل!و

بهفيؤدىمختمرغيركانوإنالكاريتعقوبةعليهتوقعنحتمرَاكانفإذاأالفصح

الفصح.فريضة

كانفإْذا،اخرىمرة()وخبزهعجنهبإعادةقامإذا؟(لأقوال!تلكتنطبقآوعلا

نفسأكلهفيواستغرقكلهإذايحدثهذاأنالنهايةفيوردفلقد،كذلكالأمر

قيامهحالةفيولكن،الزيتونحبةبحجمالذيالفتاتمملحأيستغرقهالذيالوقت

المفرد،بصيغةأكلهنقولولكنالجمعبصيغةأكلهمنفولفلاعجنهبإعادة

الكبير،الركيفمنيأتيالذيالشيءعلى؟الأقوالتلكتنطبقحالةأيوعلى

أنهمن(لرغمعلىالتيالحافيتسا"11هي:ششتالربيقال؟الحالةتلكعنوماذا

"الأرضمنالخبزمخرج"يادعاءعليهانتلوالزيتونحبةبحجمفتاتفيهاليس

الخبز،شكلنفسلهاكانإذاهذاإنراباوقال

منرابينجاءوعندما)حلا(21(،قرصَامنهيُخرجانيحبا)؟(الزوكنينا11

هووماإالحلا(،الفرصإخرا:حمنيعفىالئروكنينإن:يوحنانالرب!عنفلسطين

11الزيتا11إنأب!قالكما،المتنقلالفرنفييخبزالذيالخبزإنهأب!قالا؟التروكنينا11

الذيالخبزإنهيقولمنهناكالتريتا"113هيوما)الحلا(قرصإخراجمنتعفى

منا"وهنا،الساخنالفرنسطحعلىويوضعبالكفويفرد(ودقيقأمياهمنيُصنع

غلىيخبزونهالذيالعجينإنهيقولمنوهناكالسفودعلىالمخبوزالعجينإنهيقول

إخراجمنيعفىالشص!يالخبزانحياالرببفقالالشصصي(،)الخبزالشمسحرارة

الجمارا.فيسيردكمامفهومهحولالعلماءاختلف(1)

ورد!توراتبةفريضةوهوالعجينمنويقدمللكهنةتعطىالتيالهباتمنوهرقرصتعني:حلا)2(

للأشخاصمقدارهحددواالذينهمالعلماءقرصَا"ترفحونهعجبكم"أول1502/عدلفي

أنواعمنمصنوععجينواي،!لهويحرم)طِفِل(يُعدالقرصمنها-لمجرجالذىوالحجينوللمخابز،

عنه.قرصإخراجيجباالأيفة11عُثرمقدارهويبلغالخمسةالغلال
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السادسال!صل

ذلك،سببهناكقالواوقد،القرصإخراجيجبإنهشرعناوقد)الحلا(قرص

الخبزمثلمصنوعاَكانفإذاالسببهيبهايصنعالتيالطويقةإنيهوداالريافقال

،الفرصمنهيخرجفلاالألواحمثلمصئوعاًكانإذاأماقرصاَ،يخرجأنفعلبهارغفة

المتنقل3الفرنفييخبزالذيالخبزعلىيتلىالذيالدعاءهوما:يوسفللربيابىقال

الذيوالدعاءالطوقيشبهخبزإلاهوفماالخبز؟!منرغيفأنهتعتقدهللهفقال!

دمحاءعليهوتلالهوجبةزوطرامارواتخذهبأنواعها"الأطعمةخالقايا1عليهيتلى

تناوله.بعدأدعيهوثلاثة،تناولهقبل"الأرضمنالخبزمخرجايا1

السبب؟هووما،الفصحفيالفريضةبهيؤديالمرءانآشي:رب!برمارقال

11.المشقةاخبزا16/3تثنيةفيعليهأطلقنالأننا

وما،"بأمرهشيء"كلدعاءالبلحعسلعلىبُتلىآشي:ربيبرمارقالكما

هذايئفقالمشرعينمنأينهجومع،ثمرةوليسعَرَقعنعبارةلآنه؟السبب

ب":11مشنا11الفصل(الكهنة)أنصبةترومونفيشرعمَنْمعيئفق؟التشريع

وجمبعالناضجغيرالعنبمنالم!نوعوالخلالمختمرالتفاحوعصيرالبلحعسل

يدفعبأنسهؤايمثربهامنإليعزرالرببغرمللكهنةنصيبَاالمخصصةالفاكهةمياه

أعفاهحينفيالمفدسات(،تدنسِ!حالة)فيالخمسعليهاويزيد،الأساسيةقيمتها

تروما(-اسصمعلبهايطلقولاعرقالأنها.الغرامةمنيهوشوعالرب!

رابايرففلمالتريما"ا(3عليئلىالذيالدعاءهومارابا:العلماءاحدفسأل

تقصدهل:للسائلوقالراباأماميجلسوكانرابينافاجاب،بسؤالهيعنيماذا

رابااستجمعاللحطةهذهفي3العنببذبىمنأمالكركممنأمالسمسممنالمصنوع

آسي:الريىقالهالذيبالكلاموذكرتنيالحاشلتا)2(،ئقصدبالتأكبدأ!حق:وقال0فكر

والمجروض.المطحونبينوسطالطعاممننوعانهشرحهفيرآشييقول(1)

التمر.ويالأخممنالفواكهمنيصنععمرمروب)2(
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الأحدا"(تفسيا-الحك!-ةالصدا-النك!)لتل!هدا

نايحرمولكن(الكهنة)انصبةللزوماالمخصصةالتمورجمنالزيماتُصنعانلمجل

دعأءعليهنتلوالتريمامنيصغعالذيالنمرأنالمعئمد:والتشريمأخمر(منهايصخع

الطبيعية.حالتهفييزالمالأنه؟السببهووماالثمجر"ثمرةخالقايا1

11،بأمرهشيء"كلدعاءعليهايتلى:يقولراففإنالشتيتا)ا"إلممابالنسبةأما

اختلافلاحسدا:راففقالبانواعها"الأطعمةخالق"يادعاء:شموئيلويقول

فغليظ،القوامخفبفعنيتحدثوآخرالقوامعليظعنيتحدثفواحدبينهما،

ا.التداوياجلمنيصنعالقوامخفيفأمااكلأجلمنيصنعالقوام

فييهودابنيوسيوالربييهوداالرببمنكلاثفققائلاَ:يوسفالريأفاضرض

انهذهندeُإلمتبادرداذا،المصريةالخمروشربالسبتيومفيالشرابمزجإجأزتهما

يحلفهل،السبتيومفيالتداويأجلمنالقوامخفيفةتصبحلكيبالماءمزجها

ناللإنسانيحلالأطعمةجميعأنشرعنافلقد3ذلكتعئقدألا:أبىّلهفقالذلك؟

المرءفيقولكماولكن،الشرابجميعوكذلئاالتداوىبغرضالسبتيوميتناولها

وبصياغةا!ل؟المرءقصدإذاذلكلهيحلفهل،الأكلاجلمنهذايفعلالذي

الإنسانيفصدحالتناففيفيثداوى؟ا!ليقصدالذيالمرءفيقولكمااخرى

اكلقصدإذاشموئيلرافلقولداعِهناكوهلى.التداويفيحدثالأكل

يقصدانهبماحالتنافيولكنالدعاء(تلاوة)يخجبنفسهتلقاءمنالتداويوحدث

استمتعإذاانهلناليعلمهاجاكاالتيفالقاعدةالدعاء،يملوفلاالتداويالبدايةمن

الدعاء.يتلوانفيجب(بالطعامأالمرء

:يقول3يقولماذاعلماؤنا:شزَع":الأرضمنالخبزمخرج"ياالخبزعلىيقول

منالخبزامخُرِج1نحمياالربييفولحينعلى"الأرضمنالخبزيخرجامن1

فيوردماإلىاسشناداَلحرِفيدلالةحولنِحتلفونلاالجميعانرابافقال"،الأرض

محمص.قمحالشتيتهاانشرحهفيرآثييقول()1
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الدممادسالفصل

فالعلماء"يُخوج".مندلالةحوليختلفونولكنمصر"،مناخرجهمالثه232211/

لكأخرجالذي80111/تئنيةفيوردممامسئمدةالماضىعلىدلالتهاأنيعتقدون

إلىاستنادأٌالمضارععلدلالتهاأنفيعتقدنحمياالرياأما،11الصوانصخرةمنماء

11خروجفيوردمما 7 / tالُعلماء؟ويقول،11المصرييناثقالتحتمنيخوجكمالذي

اصنعسوفمصر()مناخرجكمعندماإسرائيللبنيتباركالقدوسقالهكذا

نجاوردماإلىاستنادأمصرمنأخرجنكمالذيأناأننينعرفونفهكذاامرَا،لكم

".يخرجكمالذيإلهكمالرباناأنياْفتعلمون657/خروج

زبيدرافبنشمعونالرببأخيهعلىزبيدرافبرزيراللربىالعلماءاثنىولقد

لي،أحضروهعندكميأثيعندمالهمفقالالدعاء،فيوفصبحعظيمإنسانإنهوقالوا

الربيفقال"،المحرِج1قائلأالدعاءفاستهلرغيفألهفاحضروا،إليهذهسبامرةوذات

فمنالدعاء3!يخاوفصيحعظيمإنهعنهتقولونالذيالرجلهوهذاهلفلرا:

التشريعانيعلمناكماالمقرائيالنصقفسيريحلمنافهويخرجمنقال!إذاأنهالواضح

والتشريع،الخلافعنبنفسهنأى)نهليعلمنا،مخُرجقالولكنهالعلماءبرايأخذ

أخرجمنتعني)ْنهاالعلماءقالكماأيااالأرضمنالخبزيخرجامن1هو:عليهالمتفق

الماضي.يا

تشبهألخضرواثأنشزعناا:االأرضثمرةخالق"ياالخضرواتعلىويقال

)فيمالاالخضرواتكذلكالدعاء(نفسعليه)ويقالبالناريتغيرالخبزانفبماالخبز،

الخضرواتأنيعنيهذاإن:قولهأبطعنربنايرويولفدالدعاء(.نفسعليها

ناالم!ثرعاستمدشيءايمن"الأرضثمرةخالق"يادعاءعلبهايتلىالمسلوقة

رافإنههو؟ومنمعلمنا،عننقلاَحسداالريلقداف!رالخبز؟تشبهالخضروات

اما"،الأرضئمرةخالق"يادعاءعليهايتلىالمسلوقةالخضرواتإن:قالالذي

يوحنانالرببعنروىالذيعولاإنه3هممن،فلسطينمنجاؤواالذينمعلمونا

شيءايإنافرلوانا"،بأمره!ثيءاكلأدعاءعلبهايتلىالمسلوقةالخ!رواتان
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(حلاااللىتفلمبب!-لحكلد!ا-!كل!لا-دنكا)التل!ود

فيتلىسلفهعنداما"الأرضثمرةخالق"يادعاءعليهيتلىالطبيعيةحالتهفيوهو

شيء"كلدعاءعليهيتلىالطبيعيةحالتهفيوهوشيءايوان"بأمرهشيء"كلدعاء

وهوشيءأيأنواضحؤهذا"،الأرضثمرةخالق"يادعاءيتلىسلقهفعند"بأمره

خمالق"يادعاءيتلىسلقهفعندبامره"،شيء"كلدعاءعليهيتلىالطبيعيةحالتهفي

الذيالطعامولكن،العسلوقرعوالبنجرالكرنبقيتجدهماوذلك"الأرضثمرة

دعاءعليهيتلىسلقهفعند"الأرضثمرةخالقيادءاء"الطبيعيةحالتهفيعليهينل

.والكراثالثومهو:وقاليسحقنحمانْبنالربيفرد3هوما"بامرهشيءاكل01

عليُتلى:شموئيلإنههو؟ومنمعلمنا،عننقلاَنحمانالربيفسرولقد

ومن،فلسطينمنالقادمونرفاقناافا"الأرضثمرةخالق"ياالمسلوقةالخضروات

المسلوقةالخضرواتعلىيتلى:قولهيوحنانالربيعنروىالذيعولاإنههم؟

المرءتناول)ذا)برايتا(:فيوردخلافضمنشرعولقدبامره".شيء"كلدعاء

وهذاالفصحفريضةادىفقد(الطهيماءفي)يذبلمالذيالمطهيأوالمبللالرقاق

المبللبالرقاقالفصحفريضةالمرءيؤدي؟فيقوليوسيالربيأمامبئير،الرببقالهما

المسلوقعلىيتلالذيأنْالدعاءعلىالجسميعيتفقلمأو،يذبلميانحتىالمطهيلا

لأنإلا(الوقافحالة)فيذلكيوسيالربييقلولم"13الأرضثمرةخالقايا1هو

العلماء.رأيمعيتفقيوسيفالرب!المطهى،فييوجدلاوهذا)الفصح!فطيرطعمبه

"يادعاءالمسلوقةالح!رواتعلتئل:يوحنانالرياعنآبابرحياالربيروى

علييتلى:يوحنانالربيعنيافثبربنيأمينالربيوروى"،الأرضثمرةخالق

وقعلقد:يسحقبننحمانالرب!فقال،اْبأمرهشيء"كلدعاءالمسلوقةالخضروات

ذكرمنزيراالربيفتعجب،يافثبنبنيامإنالربيفيهوقعالذيالخطأنفسفيعولا

فييدفقكانأبابرحيافالرببأبابرحياأقوال،ذكرتأنبعدبنيامينالرببأقوال

فلميافثطبربنيامينالربيأما،معلمهيوحنانالرب!منالمحكمالتشريعوتفسيرنقل

يوفاثلاثينكلعنهنقلهماأستاذهأماميراجعكاناَبابرحياالربيأنكما،يدققيكن
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ففد،ذكرتالتيالأدلةعلىوعلاوة،نقلهمايرأجحيكنلميافثبربنيامينالرببأما

آخرفييؤكلوالذيالقدرفيمراتسبعالمسلوقالترمسعنيوحنانالربيسُصل

أدابرحياالرب!قالكما"،الأرضثمرةخالق"يادعاءعليهيتلى:لهمفقال،الوجبة

وبعدتناولةقبلالدعاءوتلامملحَازيضونَاكلوقديوحنانالربيرأيتُلقدأيضاَ:

تناوله.

فيتلىصورئهاعلىزالثماالمحملوقةالخضرواتكانتإذا!حيحهذاللتَءذا

ولكن،أدعيةثلاثةبمثابةدعاءتناولهاوبعدالشجر"ثمرةخالق"يادعاءتناولهاقبل

قبليتلىالذيالدعاءف!نصورتهاعلىليس!المسلوقةالخضرواتإنقلتإذا

انفسخالق"يابيدعوفدتناولها؟بعديدعوبماذالكن"بأمرهشيء"كلتناولها

ن)قائلأ:شموئيلبريسحقالريافاعترضخلق"مالكلوحاجتهاكثيرة

بهاالفرضيؤدى،الفرضبهاليؤديالفصحفيالمرءيكلهاالتيالخضروات

علتظلأنهاظننتلاذا.مطهيةاومسلوقةأومخللةتكونالاعلىوبسيفانها،

مختلفالأمرإن؟الفصحفريضةبهايؤدىلاوقال،المسلوقةاستبعدفلماذاصور!ا،

.المرارةطعمسيختفيالسلىَفبعد،الحالتينفي

الزيتونعلىالدعاءيتلويوحنانالربيكانكيفزيرا:الربييرمياالروفسأل

منأتخذناعندمأأنناتعنقدهل:لهقال3حجمهوقلمنهالنواةنزعتإذا؟المملح

إلمماأحضروأففد،المتوسطالحجمنقصدكناالكبير؟الحجمنقصدكنامعياراَالزيتون

حجمه؟يقلفلمالنواةمنؤوعانهالرغمْمنعلىالحجمكبيرزينونًايوحنانالرب!

بينهما،وسطولكنهبكبيرولابصغيرليسمعيارَااتخذالذيالزيتونانشرعنالذلك

ولكنأجورييسمىلاأباهو:الرببفقال،أجورييسمىالزيتونمنالنوعوهذا

يأن3أجورييسمىولماذاسمروسي،يسمىإنهيفولمنوهناك،ابروطييسمى

مناثنانهناككانحيثالمشناعلماءعننفسهالخلافويروى.فيهموجو؟زيته
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ثلالم(لةقفسي!-الحكاء-4الصدا-)ادذىدْالتل!و

فصمح،واليمامةوالدرومسكين)ا"الكرنبلهوأحضراقفرابرأماميجلسانالتلاميذ

!احبه،منهفسخر،اليمامةعلىالدعاءوتلافأسرعالدعاءيتلوأنلأحدهماقفرابر

!ه،سخرممنغضبتولكنيالدعاءقالممنأغضبلمإنني:وقالقفرابرفغضب

)ثممنه؟!سخرتفعلامابدَا،اللحمطعميتذوقلمأنهيبدوصاحبككانفإذا

لمفإذاالدعاء،قالىممنغضبتولكنسخرممنأغضبلمإنيوقال(الوضع!جح

الأطعمةمنأيعلىالتسالهسنَأمنكاكبرهومنيو!دالاحكمهالديكيكلن

F-تقول! LPJJIكذلك3الأمراليسكلاهماءماتحضىالعاميمضولمالباقى؟(لتعفى

يتلىواليمامةالمسلوقةالخضراواتاناعتقديأنهالدعاءقالمنحولاختلفوافقد

وقد،لهالمحببالطعامعلىالدعاءبقولبدأولذلكبأموه"شيء"كلدعاءعليها

"الأرضثمرةخالقايا1عليهايتلىالمسلوقةالخضرواتأنمعتقذازميلهمنهسخر

تلاوةيجبلذلك؟الأفضلهيفالثمار"بأمرهشيء"كلدعاءاليمامةعلىويتلى

!عيتلالذيالدعاءأنعلىيتفقونفالجميع،كذلكليسأولاَ.الثمارعلىءالدعا

هذأحولهنااختلفواوقدبأموه"،شيء"كلاليمامةوعلىالمسلوقةالخضروات

واعتقد"المحببالطعامعلىالدعاءيبدأأنعليهبأنأحدهمفاعئقدالاستدلال

.طعاملأنهالأفضلفهوالكرنبعلىبالدعاءيبدأالاخران

أذااللفترؤوسهيها:لناقالهوناالبربيبشطفيكناعندمازيرا:الريىفقال

ثمرةخالقأيا01هوعليهايتلىالذيالدعاءفإنمنها!ا!بر)الجزءمنهانزعنا

وعند!ا"،بأمرهشيء"كلالدعاءفإنمنهأالأصغرالجزءنزعناإذااماايأرض"

"الأرضثمرةخالقأيا1دعاءوذاكهذاعلىيتلىلنا:قاليهوداالربيبيمشاإلمأجئنا

.حلاوةطعمهايزدادالأوراقعنهاينزعفعندما

.ريلسوالخوخ!ا،1)
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الذيالمطبوخالبنجرعنلناقالكهاناالربيمعكناعندماآشي:الربيقال

الذيالمسلوقاللفتعلىولكن"الأرضثمرةخالقايا1دعاءيتلىدقيقإليهيضاف

ذلكبعدعادثمبأنواعها"،الأطعمةخالقايا1يقالاالدقيقمنالكثيرإليهيضاف

يغلظلكيئالدقيقاضا!فلقد"،الأرضثمرةخالق"ياوذاكهذاعلىيتلىوقال

فقط.قوامه

وكذلكللعينومفيدةللقلبهـيدةالمطبوخةالسبانخ)نحسدا:الرب!قال

جيداَ.وسُلقتالنارعلىوضعتإذااب!:لهفقالللأمعاء،

اللفتمثلاللفتمياهوانالبنجر!لالبثجرمياهأنأفهماناببا؟الرب!قال

(.الأدعيةتلاوةال)بالنسبةالمسلوقةالخضرواتمئلالمسلوقةالخضرواتمياهوأن

الطعم3تحليةاجلمنصنعمتإذاحكمهاما؟الشبتمياهعنوماذابباالري!فسال

إذاالشبتإلط:الحكمهذاخذ3التلوثإزالةاجلمنوضعتإذاحكمهاوما

نستننجاذًاإ،الطعامبنجاسةيتنجسولاالزومامنهنخرجفلاللقدرمذافااعطى

الطعم.تحسينأجلمنيوضعانهذلكمن

وو!عتالماءعليهانئرالذيالجافةالخبزقطععلىيتلى:اَشيبرحيّاالرب!قال

فالهمامعيختلفوهذاا،االأرضمنالخبزمخرجايا1دعاءتلينلكيالصحنفي

فاعزضالخبز!منقطعةاخذعندالدعاءإتمامبجبقالفقدقبل،منحياالربي

علىالدعاءيقاللاولم(3الجافوالخبزالخبزبين)أيالحالتينبينالفرقومارابا.

فإذاالحبز؟ئقطبعمعالدعاءْينهيلكيهل3الصحنفيالموضوعةالجافةالخبزقطع

القطيح،عمليةيتمذلكوبعدالدعاءيثلوقال:رابالكناتمه،فقدالقطعمعاتمه

رابينا:فقالرابا،برايفعملواالعلماءاماحياالربيبرايعملوادعا()1()خهرفعلماء

علىالدعاءيتمانيجبفالحباالرب!لأنحيا،الربيبرايفعلأباكإنأ!يليقالت

بابل.فيكبيردينىمركزاسم(11
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للأثدلم(تغسلط-الخ!اءةَال!ل!-.)الخك!التل!د

حيثرابابرأييأخذالمعتمدوالت!ثريعرابا،برأيعملوافقدالعلماءاماالخبزقطعة

الخبزمنبكسراتلهمجيءأنهرُوي.ذلكبعدمنهيقطعثمالخبزعلىيدعوقال

الأرغفةبذلكفتعفىالقطععلىالدعاءيُتلىهونا:الربيفقالصحيحةوأرغفة

يأالصحيحعلىالفرضيكونأنيجب:يوحنانالرب!!قالالدعاء،منالصحيحة

منالصحيخةوالأرغفةالقصحمنالكسراتكانتإذاولكن،لديكمااحسنعلى

الضعيرارغفةوتعفىالقمحكسراتعلىعاءا)إيُتلىأنهعلىأجمعوافقدالشمحير

الصحيحة.

المشناعلماءبينحدثالذيالخلافالحالةهذهتشبهآبا:بريرمياالردبقالط

بصلةنصفظأمكاملةصغيرةبصلةيخرجونهاوهلالكهنةأنصبة)الزوما(حول

فقدلا؟ولم،كبيرةبصلةنصفيجوزولكنكذلكليس!وداالر!ويقول؟كبيره

الكاملأنالاَخرواعتقدالأفضلهوالأهمأنأحدهمفاعتقدذلك،حولاختلفوا

ولقد،الأفضلهوالأهمانعلىيتفقونفالجميعكاهنهناككانفإذا،الأفضلهو

من)التروما(يأخذفإنهكاهنيوجدحينماشعرعنا:إن،كهنةوجودلعدماختلفوا

ويقولالموجود.منتؤخذ)التروما(فإنكهنةوجودعدمحالفيولكنالأفضل

يخشىمنإن:يشحقبرنحمانالرببوقالا،الأفضلمنالتروماتؤخذيهودا:الربِ

هو؟ومن(،يوحنانوالربيهوناالرب)بينبينهماالخلافسيفضالذيهوالسماء

)كليهما(،يقطعثمالكاملالرغبفداخلالكسرةيضعكانفقدراببنا،بنمرإنه

الرغْيمْاداخلالكسرةيضعكانأنهيسحقبننحمانالرب!أماممشزعشرعولفد

سلام:لهفقالشلمان:لهفقال؟أسمكما:لهفقالاالدعاء،يتلوثميقطعثمالكامل

التلاميذ.بينيعمالسلامجعلتلأنككاملوئشريعكأنت

الرغيفداخلالكسرةيضعمنويقرونالفصحفيالجميعيتفقببا:الرببقال

،االمشقةاخبز16/31تثنيةفيوردعما؟السببوما،يقطعثمالكامل
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السند؟وما،رغيفينمنالخبزيقطعأنالمرءعليجبالسبتيخاآبا:الرببقال

كهناالرياراينالفداَشيالربيفقالمضاعفَا"،اخبزا16221/حروجفيوردمما

فيتكفيهكبيرةخبزقطعةيقطعزيراالرببوكانوأحدأً،رغيفاَويقطعرغيفينيأخذ

كلىذلكيفعللاأنهبما:لهفقال.نهموكأنهيبدوألارابينا:لهفقال،السبتوجبة

نهم.وكأنهيبدوفلاالاَن،وفعلهيوم

لكىالسبتفييأكلونهسوفالذيالخبزفيآسيوالربياَميالربياشترك

منالحبزنحرجايا1دعاءفقالافيه)ا"يثمتركانالذيالفناءداخلبالانتقاللهمايُسمح

.اخرىفريضةبه()فلنؤدواحدةفريضةبهأديناأننابماوقالا:"الأرض

التيئمنقطعةخُذ:بجانبهلمنقاليكلانوقبلخبزقطعةقَطَحمَنْ:رافتال

ئحدث،أنهمنالرغمعلىئانية،مرةالدعاءيعيدانينبغيفلاالدعاء،عليهاقيل

طبيخَالناأحضراوملحَاأحضر:بجانبهلمنقال!إذالكنتوقفاَ،يعدوالتحدث

ملحَا،أحضر:قالإذاحتى:يوحنانالربيفقال.اخرىمرةالدعاءيعيدانفعليه

.اخرىمرةالدعاءإعادةإلىحاجةفيفليسطبيخًاوأحضر

فعليه،الثيرانأجلمنعلفأاحضر،الثيراناجلمنعلفأأحضر:قالإذااما

أجلمنعلفاَأحضرقالإذاحتى:ششتالرببفقال،أخرىمرةالدعاءيعيدأن

رافعنروىيهوداالربيلأناخرىمرةالدعاءإعادةألىحاجةفيليمسفإثهالثيران

تثنيةفيوردماالمنمااستناداَالعلفلبهيمتهيفدمأنقبليأكلأنالمرءعلىيحرم:قوله

بررأباقالوئشبع"،أنت"فنكلخقلكفيعُشبالبهائمكوأُعطي11/1511

أفرادمنفرديفوموفيهإعيىوفين(البسبت،حدوددمجأوالحدودبدمجالنئريعهذايعرف()1

فهويأكلالقاءفي)عيروف(طعا!بوضعواحدفناءعلىتطلحجراتفييفيمرنالذينالمجموعة

الذىالفناءداخلامنعتهمنقللهمويحلالمعيشة.لايضزكونأمهمفيلكفيعنىجميحاَالمجموعةأفراد

1عددللفقرةالمثسناعلماءوضعهتأويلفالعروفينفيها،لتركوناليالحارةاوفيهيثزكون / ro-

فيه.والسيرالعملوحرمةالسبتشريعةعلىواتعديالتحايلاجلمن5
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،(حدرالرتفسي!-لحكها-لصداةا-كلالذألتلمودا

انقبلذلكيفعلأنالخبزيقطعمنعلينبغيلاحيإ:الربيعننقلاَشموئيل

إلىسافرشموئيلبرراباأنفحدثالإدام،أوالملحمنهمواحدكلأماميحضروا

الإدام(،الملحيختظر)ولمالفورعلىفقطعهخبزَالهفأحضرواالطائفةرئيسبيث

الخبزلأنذلكفعلتلقد:لهمفقالقبل(3)منقالهعماسيدناتراجعهل:لهفقالوا

الانتظار.يحتمللا(حلاوته)فرطمن

بالجلرس،ال!البولدىْداذيتوقفلاحيا:الربيعنفقلاَلشموئيلبرراباقال

وإذاواقفَا،المرءكانؤلؤحتىالشاعمالئرابعلىبالتبولاأوكها:الري!ويقول

شموئيلبرراباروىولفد.السفحفيويثبولعالِمكانعلىفيقفناعماَتراباَيجدلم

نأعليكشرابكلوبعدملمجاَ،تتناولإأنعليكطعامكلبعد:قولهحياالزبيعن

ضرر..بئايلحقولنماءت!ثرب

كلوبعدملحأتتناولأنعليكطعامكلبعدهكذا:)برابتا(فيوردوقد

إذا:أخرى)برايتا(فيوردكماضرر،بكيلحقولنماءتشربانعليكشراب

ف!نهبعدهالماءيشربأندونشربأو،بعدهالملحيتناولأندونالطعامْانرءكل

شرَّعكما)الدفتريا(،الاختناقبسببليلاَهـشزعجالفمراحةبسببنهاراَسينزعج

يشربه؟الذيالقدروماالأمعاء،بأمراضيصابلابالماءأكلهيتبحمنكلالعلماء:

كل:يوحنانألربيعننفلأماريالرب!قالخبز.كسرةكلعلىجرةحسدارب!قال

بيته،عنالاختناقمرضيمنعفإنهيومَاثلاثإنكلمرة.العدستناولاعمَادمن

عننقلأماريالرييقال،.كماللفمكريهةراحةيسببلأنه3يومكليأكلهلاولماذا

الأمراضيمنعفإنهيومَاثلاثينكلمرةالخردلطتناولاعتادمنكل:يوحنانالربي

آشيبرحياالربيدال.للقلبضعفاَيسببلأنه3يومكليتناولهلاولماذا،بيئهعن

أمراضمنيعانيلنفإنهال!غيرةالأسماكأكلاعتادمنكلراف:عننقلاَ

الإنسانجسمويغذييمريالصغيرةالأسماكفاكل،فحسبذلكوليسالأمعاء،

بكمله.
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ءدس!لعماالدص

قلبه،يمرضفلنالقئسح)1(تناولاعتادمنكلحنينا:برحنينابرحماالرب!قال

السموممننوعَاستينضمنالق!شمحإنقائلأ:جمليئيلبنشمعونالربىِفاعترض

أهدرفإنهالقتسخفيهيخزنالذيالمكانشرقنامومن،الموتالمماتؤديالتي

بنلثمعونوالربييتذوقهعمنيتحدثحنينابرحماالربيفإنهناتعارضلا.دمه

وتمسحهالخبزلهتخبزكاشمايرمياالربأمفإن.رائحتهيشداعمنيتحدثجمليئيل

انرائحة.يفقدحتىنقشرهثمالطعميكتسبحتىبالقت!ح

الربيإنهوقيلزيراالربقالبأنوأعه".العشبخالقايا1يهودا:الرببويفول

الربيأنهوفيلزيرا،الرببوقالجهودا،الربيبرأييأخذلمالتشريعإنببا:برحنينا

6852/مزا!يرفيوردمايهودا؟الرب!إليهاستندالذيالسندهوماببا:برحنينا

نأيريدإنما؟)الليلفينباركهولاالنهارفينباركهفهليوم"،كلالربامبارك1

يناسبهبمانوعكلعلىتدعووأن،يناسبهبمايومكلتدعوهانعليك)نلكيقول

الدعاء.كا

ليستباركالقدوسمعيارإنبرببا:حنيناالرب!إنهوقيلزيرا،الرب!قال

وضعهيمكنهملاولكنفارغوعاءفيشيءأيوضعيمكنهمفالبشرالبشر،كمعيار

الممتلئالوعاءفييضعفهو،كذلكفليستباركالفدوسأماممتلع،وعاءفي

كنتإناففال15/261خروجفيوردماإلمااستناداَ،الفارغالوعاءفييضعولا

فستسمع،لمنمحهناككانإذاإنهإلمأيشيرهذاألهك"،الربلصوثتسمعإسمعأ(

فسيكون،سبقفيماسمعهناككاناذاأنهآخرتفمميروهناك،تسمعفلنيكنلملاان

تسمع.فلناخرىمرةقلبكانصرفواذاسمع،هناك

فل!طين،.جنرب)أي)سماعيلأرضفيتزرعالتيالزروعمننوعإنهشرحهفيرآلئييقرل(1)
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للأثلر"(ثفسيو-الخثاء-4لل!لل-)الذك!دْالقل!

ب(:)مشناالنانيالتشريع

الفرض(،1أدىفقد"الأرضثمرةخمالقايا1!عاء:ا!جوثمار!لملىتلاإن

تلاوإذا(،)الفرضيؤدلمفإنهالشجر"ثمرةخالقايا1الأرضثمارعلىتلا()وإذا

(.)الفرضأدىفقد"بأمرهشيءاكل1جميعأعليها

:(لالجما)الشرعا

برنحمانالربقال(الأرض؟هيالشجرأثمار(اساسأنشرعالذيمن

نافعليه،الشجرةوقطعتالينبوعجفإذاانهشرعنا:إذجهودا،الرلىإنه:يسحق

عليه:يقوليهودافرب!قطعتالسشجرةإنأوجفتالعينانيقلولاالبواكير،يُخرج

.الأساسهيالأرضإنويقولالبواكير،لمجضرأن

هناكيكنولمواضحهذا:يسحقبرنحمانالربباقال:،..-الأرضثمارعلىتلاإذا

بانيرىالذىِيهوداللرب!داعهناكلكنذلكيسحقبرنحمانالربييقوللأنداع

عليهآدممنهاامملالتيالشجرةأنها)برايتا،:فيوردحيمشاالمشجر،مننوعالحنطة

سوىالمرءعلىالصراخيجلبمايوجدلالأنه،الكرمإنهاميئيرالوبيويقول،السلام

ا.ويسكراالخمرمنويشرب91211/تكوينفيوردلأنهالمختمر،العنبعصير

الذيهوالأذىلهميسببالذيالشيءلأنالتينشجرةإنهايرمياالرببويقول

إنهايهوداالرب!ويقول."التينأوراق"ويحيكوذ37/تكوينفيورد،-ولأنهيداوحمم

الحنطةطعمقذوقبعدإلاو"أمي"ابيما"11ينطقكيفيعرفلاالرضيعلأنالحنطة

الشجرمننوعالحنطةأنقال!وداالزب!أنبماتظنوقدأالمعرفة(،شجرةفهي

يُتلىأنبمايعلمنالكىجاءولذلكالشجر".ثمرةخالق"يادعاءعليهايتلىأدنفيجب

موجودأَالشجرةغصنيوظلالثمارأُخذتإذاحالةفيالشجر"ثمرةخالقايا1دعاء

موجوداَالشجرةغصنيعدولمالثمارأخذتإذالكن،أخرىمرةثمراَمجرجبحيصث

".الأرضثمرةخالق"يادعاءيُتلولكنالشجر"ثمرةخالق"ي!دعاءيتلىفلا
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السادسالفحعل

هوناالرب!انروى(:)الفرضأدىفقد"بأمرهشيء"كلجميعأعليهاتلال!ذا

الخبزحتى:فقاليوحانالربياماالمختمر،العنبوعصيرالخبزعداماقال:

رأيفإذاالمشنا،علماءاختلافيشبه)الاختلاف(وهذاالمخضر،العنبوعصير

.الفرضادىفقدا،اخلقهالذيالربمباركالخبزهذاأجملاما1وقالالخبز)المرء!

أدىفقد"،خلقهالذيالربمباركالتينهذاأجمل"ماوقالالتينراىلاذا

الصيغةمنيغيرمنكلإل!فيفوليوسيالربيأماميئير،الرب!رأيوهذأ،الفرض

الرب!معاتفقهوناالرببإنويقال،الفرضيزدفلمللأدعيةالعلماءوضعفاالتي

ميئير،الرىمعاتفقيوحنانالريأو)نيوسي

ذكرلأنهإلا!السابقأرأيههناكيقللمميئيرالربيإنأقولأناهونا:الرب!فال

الربوقال.الفرضيؤدلمأنهيرىميئيرفالربيالخبزاسميذكرلمإنلكنالخبزاسم

يشرعهلمدعاءذكرلأنهألا(السابقأرايهيقللميولصيالرب!إنأقولوأنا:يوحنان

يوسيالربيلقالالعلماء،وضعهالذي"بأمرهشيء"كلدعاءقالإذاولكنهالعلماء

.الفرضأدىقدبأنه

فقالالخبز"هذاسيدياأنتامباركوقالْاابخبزرغيفماالراعيبنيامينطوكلأ

يعدلاالرباسمفيهيذكرلادعاءأجمماإنرافيقللمأو.الفرضأدىلفدراف

لقد3حكمهفما،أدعيةثلاثةأنهعلالخبز.هذاسيدالرحمنمباركقالمَنْدعاءَ،

منن!علموماذاالأولا،بالدعاكاأل!اَالفركاادىلمدرافهاكفمد،الفرضادى

الاَراميةأيمقدسةعيربلغةالدعاءقالأنهمنالرغمعلأنهذلكمننتعلم3ذلك

والإقرار،الجانحةفقرةلغة:بأيةتقالهذهلشرعنا:ولقد(.الفرضأدى)فقد

تلكأنتظنلاحتى،الطعامودعاءوالصلاة،اسمعوقراءةالعشور،بإخراج

أوجبماولكن،مفدسةبلغةالعلماءاستغهاحينفيمقدسةغيربلغةقالهاالكلمات

يعلمنا.انأرادماوهذامقدسةكيربلغةيقولهألاينبغيالمقدسةباللغةقولهالعلماء
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ثدل"(الذقفللعي!-الخ!اء-الصد!4-)الذك!التل!ود

يعدلاالرباسمفيهيذكرل!دعاءأيإنرافقال:الموضوعصلبإلمانعود

دعاءَ.يعدلا"العالمملك"إلهنافيهيذكرلمدعاءأيإنيوحنانالربيوقالدعاءَ،

المr/261تثنيةفيورد)برايتا(:فيوردحيثمنطقيةرافنظروجههإناب!فقال!

فيه،اسمكأذكرانأنسولمالدعاء،قولأتجاوزلمايأنسها"،ولمشرائحئااتجاوز

اسمئاأذكرأنأنسلميوحنانالرببويقولهنا.يشرعهفلم"العالمملك"إلهنااما

إ.)العالمعلملئاإنكأفولوان

ج،؟)مشناالثالقالتشريع

الخلعلىويقول"بأمرهشيء"كلالأرضمنينبتلاشيءايعلىيقول

يهوداالربيويقولا"بامرهشيء"كلالجرادوعلىالتمر(،منل!نوعالنوفلوتوعلى

الدعاء.عليهيئلىلااللعنةمنضرباَيعدشيءايإن

)الجمالا،:الشرح

البهائملحممثلالأرضمنينبتالاشيءايعلىالمرء()يقؤلالعلماء:شرع

والبيض.اللبنعلىويقولبامره"،شيءاكلا:والأسماكوالطيوروالحيوانات

الذيالعنبعصيروعلىتعفنالذيالخبزعلىويقول"بأمرهشيء"كلوالجبن

الملحعلويقول."بامرهشيءاكلاشكلهتغيرالذيالطبيخوعلىفوقهغشاءتكون

ناإلممايشيروهذأ"،بأمرهشيءاكلا()1(الغرابأعشوالكمهينالمملحوالماء

ثماريأكلألانذرمنا)برايتا،:فييرداولم.الأرضمنتنبتلاوالفطرياثالكمهين

يحرمقالوإذا؟!والفطرياتالكمهينلهومحلالأرضثمارعليهفمحرم،الأرض

إنهمأبيّقال!أيضأ.والفطرياتالكمهينعليهفححرمالأرضتنبتاماكلعل

ال!ثيءبتشريعةيقصدلافهومفها،أغذاءهم(يحتصونولاالأرضمنيتكائرون

منها.غذاءهيمتصلاالذيولكنالأرضمنيضبتالذىِ

."الغراب"!الفطريالتامننوع(1)
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السلدسالفضل

فقالإيلعاوالربيزيراالرب!حولهاختلف!3النوفلوتوما:..النوفلوتوعل

.الرياحاقتلعتهالذيالتمرإنهبالاَخر:وقالألشصسلفحتهالذيالتمرإنهاحدهما:

ابدعاء.عليهيُئلىلااللعنةمنضرباَيعدشيءأييقوليهوداالربيأنشرعنا:ولقد

اللعنة،منضرباَيعدهذالأنالشمسلفحتهالذيالتمرإنهقالمنمعيتفقوهذا

يقولمنوهناك!)هنا(؟اللعنةهيفما.الرياحاقتلعتهالذيالتمرإنهقالمنولكن

11.بأمرهشيء"كلعليهفيتلىالشمسلفحتهالذيالتمرإنهيفوللمنواضحهذا

ثمرةخالق"يادعاءالجميععلىفيتلىالرياحاقتلعتهالذيالتمرإنهقالمنولكن

لكنألمححمس،لفحتىالذيالتمرتعنيالنوفلوتأنعلىيتفقونفالجميعالشجر".

إخراجفييتساهلالتيالأشياءأنشرعنا:ولقد.النخيلنودلوتحولالاخلاف

شيقما-بنوت-شوحبنوت-عوزرادين-ريحين-شيتين-هيمنهاالعشور

النخيل.نوفلوث-نيصبا-جوفنين

والريميين.التينمننوعالشيتينإن!يوحنانالريىعننقلأحنابربرراباوقال

راباقالشوحوالبنوت،البرىالتفاحهووالعوزرادينالعُليقة(شجرةأثمرهو

حنابربرراباقالشيقماوالبنوثالأبيضالتينإنه:يوحنانالربيعننقلأَحنابربر

هووالنيصبا،الشتوىالعنبهووالجوفنإن.التينمننوعإنهيوحنانالربيعننقلاَ

احد!ا:فقالزيراوالربيإيلعاالربياختلفوقدالتمر،هووالنوفلوتالكُبار،ثمار

قالمن،الرياحاقتلعتهالذيالئمرإنهالأخروقالالشمص:لفحتهالذيالتمرإنه

إخراجإلأبالنسبةفيهايتسأهلونالئيالأشياءمنالشمسلفحتهالذيالتمرإنه

ولكن.عنهالعشورإخراجيجبفيهالمشكوكوكبر،يعفىفطِفالمشكوكالعشور،

فيه.المشكوكغيرعنالعُشرإخراجفيجبالرياحاقتلعتهالذيالتمرانهقالمن

حيثأ3الجرنفيالموجودعل؟السابقالأقوالىتنطبقفععلاممشاعأ؟يُعد،لا

يلتقطهاالتيالثماريعفوب:بنإليعزرقوليوحنانالربيعنيسحقالربيروى
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ثدا"(دقفس!-الخلاء-الصد!4-)الرك!التل!ود

إذاوالأرملةواليبَمللففيرالزوايافييرْكوما،الحقلفيتنسىالتيوالثمارالفقراء،

إلىبالنسبةمفهومهلىا:يقولمنوهناكعنهاالعشورإخراجيجبالجرنفيوضعت

هناكعليهوأطلقفقطنوفلوتهناعليهأطلىَففدالرياحاقتلعتهالذيالتمر

كلافيوردفهلالشحس،لفحتهالذيالتمرإنهقالمنولكن،النخيلنوفلوت

بشأنها.الأمريحسمولمالشخيل؟نجوفلوتأمفقطنوفلوتالموضعين

د(:)مشناالرابعالتشريع

انواعمننوعبينهامنكانإذاجهودا:الربييقول،متعددةانواعامامهكانإن

يريد.نوعأيعلىالدعاءيتلو:العلماءويفول،دعاءهفيتلوالسبعةالطعام

:(لالجما)ااف

(،الأنواعهذهعلىتتل)التيالأدعيةتساويحالةفيالاختلافإن:عولاقال

نأاعتفدوافقدالعلماءأما،الأهمهوالسبعةالأنوجدعاءأنيعتقديهودافالريي

يتفقونالجحيعفإنالأدعيةئساويعدمحالةفيولكن.الأهمهوالمفضلالطعام

البعضولكنالأخر،النوععلىويتلوهيعودثمالنوعهذاعلىالدعاءيتلوانه

الفجلعلىالدعاءيقولفإنهوزيتونفجلشخصأمامكانإذا؟وقالاعترض

الطعامهوالفجليكونعندماالأقوإلأ!هذهتنطبقعلام.الزيتونويعفى

الزيتونعلىالدعاءيتلو:يقوليهوداالربيإنفقلكذلكالأمركانإذا،الأساسي

إذاشرعنا:مامعيهوداالربييتفقألا،السبعةالإنواعمننوعاَيعئبرالزيتونلأن

الئانوي،ويعفىالأساسيعلىالدعاءفيُتلى،ثانويواَخزأساسيطعامهناككان

جاءإذايهوداالرببيقول)برايتا(؟فيوردفلفدالأقوالهذهمعي!فقلاإنهقلتفإذا

معتعاملنافبقد،الزيتونوبعفىالفجلعلىالدعاءفيتلىالفجلبسببالزيتون

ما؟اخرىامورفيوالعلماءيهوداالرب!يختلفوهل.الأساسباعتبارهدوماَالفجل

الدعاءيتلوفإنهوزيتونفجلشمخصامامكانإذاوهو:التشريعفينفصاَهناكأن
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لمعادسْالفحعل

الطعامهوالفجلكان)ذا13الأقوالتلكتنطبقوعلامَ،الزيتونويعفىالفجلعلى

الدعاءيتلوأنهعلالجميعويتفق،(لأساسيالطعامهوليمسالفجلولكنالأساسي

الاَخر.علىيتلوهثمأحدهماعل

!وليريد،الذيالنوععلىالدعاءفيتلوواحددعاؤهمانوعانهناككانلماذا

الربيواختلف.السبعةالأنواعمنالزيتونلأنالزيئونعلىالدعاءيتلويهودا:الرب!

يهوداالريا)بينالخلافإنأحدهما:ففالطالأمر،هذاحولانفحايسحقوالرب!آمي

دعاءإنحموداالرىفيعئقدواحدا،عليهمايُتلىالذيالدعاءكانإذاخالةفي(,والعلما

الأهم،!والمفضلالنوعدعاءأن(عتقدواففدالعلماءأما،الأهمهوالسبعةالأنواع

يتلوثمأحدهماعلىالدعاءيتلوأنهعلى(لجميعنجيتفقواحذا،الدعاءيكنلمإذ(أما

حالةفيوالعلماء(يهوداالرب!)بينالخلافإنالآخر:وقالالآخر.النوجعلىالدعاء

lكانإذاحالةفيالخلافإنقاللمنواضحفالأمرأيضاَ.واحذاالدعاءيكنلمذا

نإحالةفيالخلافإنقالمنولكنالخلافإلىداعفهناكواحدَايتلىالذيالدعاء

حول(لمجتلفون)انهميرمياالربيفقالا3يختلفودنفعلامحداَ.Ijالدعاءيكنلم

فيبنقدمالذيالنوعإن:يسحقالرب!إنهويقاليرسفالرببقالفلقد.الأسبقية

/8تثنيةفيوردحيمشاالدعاءتلاوةعنديتفدمالذيهوالمقرائيةالجملةتلك

هناؤاختلف".وعسلوقلتزيتونأرض،ورمانوتينوكرموشعيرحنطةأرض11

المقاييس.أجلمنوردتالفقرةهذهإنحنانالرا!قالحيثحنانالريامع

وهوبالبرصمصابَابيتَاشخصدخلإذاشرعنا:كماكمعيارتستخدمفالحنطة

أذاأما.الحالفيوأغراضههوفيتنجسيدهفياوخاتمهوحذاؤهكتفهعلىمتاعهيحمل

وتظلالحالفييتنجسفإنهأصبعهفيوخاتمهقدمهفيوحذاؤهملابسهيرندىكان

منرغيفنصفيكلأنلهتسمحفزةالبيثفييمكثحتىطاهرةأغرا!ه

.بالإداميكلهوأنالشع!ير،وليسالحنطة
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("ثددطأدفسي!-لحكلتها-4الحمدل-ك!ادد)لتل!ودا

عنينجسالشعيرحبهَحجمفيالعظمأن!ئرعنا:كماالشعيريسثخدمكما

منحالةالهمعيارَايستخدموالكرم-الخيمةينجسلاولكسنهالحملأواللمسطريق

.قربانتقديمعليهيجبالعنبعصيرمنمكيالربعلثربفإذاللربنفسهسنذر

(لرمانويستخدم.السبثيومنخرجهالذيلل!ثيءمعيارًاالجافالتينوشحتخدم

.(لرمانبحجميُقدرالبيوتأصحابمتاعكلإن:لذهـعناكمامقدازا

الأرضحنينا:ربِبريوصيالربيفال"والزيتالزيتونأرضااوردماأما

كلفييستخدمالزيتونانتعتعْدوهل،الزيتونحبةبمقدارمفاييسهاجميعالتي

والعسل.الأرضمقاييسمعظمفيالزيتونحبةتستخدم:يقولمنهناك3المقادير

يؤكل(أناللمسموحمقدارَائستخدموالتمرةالنخيلعسلهوالتوراةفيالمذكور

وضعهالقدلا؟أالتوراةفيجاءتهلالمقاييسباقيإلىوبالنسبة.الغفرانيوملأ

.التوراةمنلهابسندوجاؤواالعلماء.

الريافأخذ،ورمانتمرأمامهماووضعوليمةفيهمنوناوالوبيحسداَالربيكان

الربيقالهمامعسيدىيتفقألاحسدا:الرببلهفقالالدعاء،وتلاأولاَالتمرهمنونا

الذيهوالمقرائيةالفقرةفييتقدمالذيالنوعبان،يسحقالرب!إنهوقيل،يوسف

حينعلىالأرضكلمةبعدالثانىترتيبهالتمرإنله:فقالالدعاء؟تلاوةفييتقدم

حديدمنقدمًايعطينامن:لهفقال.الأرضكلمةبعدالخاصترتيبهجاءالرمانأدأ

هوثاالرببفقال.،الوليمةفيوالعنبالتينلهماقدموالقد:وقيل!اادائ!اخلفكلنسير

نحمانالرب!قالوكذلكتناولهما.بعدالدعاءيتلىولاشاولهماقبلالدعاءتلاوةيجب

الدعاءلمجبإنهشضتالربيوقاذتناولهما.بعديجبولاتناولهمالمحبلالدعاءيجبإنه

بعدهالدعاءيجبولاقبلهالدعاءيجبطعاميرجدلالأتهتناولهما،وبعدئناولهماقبل

نإ:قالاذحيا،الربيمعهاختلفوقد.فقطالجافةالفاكهةمعيقدمالذيالخبزإلا

جميحيعفىالمختمرالعفعصيرودعاءالماكولات،انواعجميعيعفىالخبزدعاء
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السلاس!فص

خلالتفدمالتيالأشباءأنهو:المعئمدالتث!ريحإنبباالريأقال.المثروباتأنواع

خلالتقدملاالتنيالأشياءأمابعدها،ولاقبلهاالدعاءمجبلا)كإدأم!الوجبة

اذاإهابعدها.دعاءولاقبلهاالدعاءفيجبأساسيكطعاموتأتىكإدامالوجبة

ت!اولها.وبحدتناولهاقبلالدعاء!يجب(الفاكهة)مثلالوجبةبعدقدمت

يجبكإدامالوجبةخلال!تقدمالتيالأشياءإنقالوا:لماذازومابنسألوا

من)الإدام(يعفىالخبز(علىعاءiأاأدطبمالهمفقالهتناولها؟!بعدأوقبلالدعاْ

الأهرإنأيضاَ،(لدعاءمنالمختمر(لعنبعصيريعفىالخبزعلىفالدعاءالدعاء،

لا-امشُربسواءالعنبعصيرعلىيُتلىفالدعاءالحالتيمانفينحتلف

ثلائةتزن(الأكلبعدالفاكهةمع)فذَصارغبفأعشرثلاثةهوناالرب!كللقد

بعد،يشبعولمجائعاَكانربمانحمانالرببلهقال)تناولها(.الدعاءيتلولمقب)1(

عليه.الدعاءيتلىانفيجبوجبهْبمئابةأنهالاَخرونأقرشيءايإنولكن

حبيبا،بريهوداالربيأهللهمفأحضربابنهمنشغلاًكانيهوداالربيأنحدث

الذيهذامالهمققال"،لحرج"يادعاءيتلونسمعهمجاءوعندما،وفاكهةخبزأ

وردافلقدنعبم:لهقالوا؟اتتلونالذي"الإرضمنالخيزامخرج1دعاءهلا؟سمعت

)أيفاكهةمعبقدمالذيالخبزإن:قولهيهوداالربيعنروىموناالربيأن)برايتا(في

التشريعإدنشموذِلففال"الأرضمنالخبزنحرج"يادعاءعليهيتلى(الطعامنهايةفي

ففالوامونا.الربيبرأيالتشريعيأخذلايهودا()الرب!لهمفقال.موناالربيبرأييأخذ

فيوت!جنخدموجبةلمئابةتعدالصغيرةالفطائرإنقولهشموئيلعنتنفلاول!:له

نا"3الأرضمنالخبزمخرج"يادعاء:عليهاويتلى)عيروفين(السبتحدوددمج

فيولكن،لهموجبةالفطائرهذهاتخذوا(السبت)فيفهناكالحالةه!ذهفينحتلفايأمر

الدعاء.عليهافلا!وجبةمنهايتخذوالمحالتنا

الحاضر.وتتنافيلز2،2حوالييعادلمكيال:القب()1

rvv

http://www.al-maktabeh.com



(!دحد1،تفسهالحكاءَا-4ال!دا-كر)ادطلتل!ودا

منفرغواانوبحدناتانالربيبنهوناالوببشماإلم!ذهببباالربيأنحدث

تعتفدألا،لهفقالوا،وأكلبباالربيفأخذيؤكلماالفورعلىلهمأحضروا،وجبتهم

لهم:فقالدعاء(؟اتلاوة)بدونالأكل.لمجرآالوجبةمنالانتهاءبعدأنهسيدىيا

والرببراباأنوروي!أالطعامبهذاجاؤوائم،المنضدةعلىمنالطعامرُفعوهل

إليهماأرسلواأمامهما،مناكلرفعواانويعدالطائفةرئيسبيتالىذهبافلرا

الريا.لهفقالزيرا،الربخ!منهيأكلولمرابامنهفأكل،ئفةالطهرئيسبيتمنطعامَا

الدعاء3!تلاوةبدوننأكلأنيحرمالطعامرفعبعدأنهسيدىياتعتفدألافلراة

أنباعتبارالدعاءعليهئلا)الذي.الطائفةرئيسمنأنهعلىنعتمدنحنلهفقال

ماذايعرفلاالذيالضبفعلىولش!البيتصاحبعلواجبةعاءallتلاوة

ذلك،.بعدلهسممدم

)اييمنعهالزيتفإنا!لبعدبالزيتيدهمسحعلىاعتادمَنْراف:قال

.الدعاء(تلاوةبدونالزيتبعدياكلأنيمنعه

المسحعلىاعتدنالأننالنا:قالكهناالربيبيتفيكناعندماآشي:الربيقالا

ولكنالدعاء(+تلاوةدونأخرىمرةا!ل)منيمنعناالريتفإن،بالزيت

حياالريابرأيوياخذ،ا!لمنالانتهاءعلىدللاَرويمابكليعنرفلاالتشريغ

راسعلىايدوضع:وهيتتعاقباذمجبأمورثلائةهناك.رافعنآشيبر

يليالذيالثانبلدعاءIوهوالخلاصدعاء.القربانذبحيعفبهأنفيجبالقربان

ذلكبعدأكللفإذاا!ل،بعداليدينغسك.الصلاةتعقبهأنويجباسعقراءة

الدعاء.يتلوأنعليهيجب

البركةتحلالشريعةدارساست!افةبعد:ذلكعلىنضيفأيونقولأبيلقال

،القولويمكنك"بسببكالربافباركني03/271تكوينفيوردماإلىاستناداَ

11.لو!مفبسبمبالمصريبمتالربابارك9351/لكوينفىوردماإلممااسمناداَ
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السلاسالفصل

هـ(:)سنمناالغامسالتش!يع

أعفىفقدا!ليسبقالذيالمختمرالعنبعصيرعلىالدعاء)المرء(تلاإذا

إلطعامعلى(لدعاءتلاد!ذاالدعاء،تلاوةمنا!ليليالذيالمختمرالعنبعصير

ا!ل.يليالذي(المكملأالطعامأعفىفقد،الاكليسبقالذيالثانوي

الدعاء،تلاوةمن)الإدام!الثانويالطعامأعفىفقدالخبزعلىالدعاءتلاإذا

ويقولالدعاءمنالخبزيعفلم)الإدام(الئانويالطعاملىعالدعاءتلاإذاولكن

عليهاء3الدعامنقدورفيالمصنوعةالأطعمةيعفولم:شمايأتباع

:)الجمارا(الشرع

يتلىالذي1J&,?1F)أنيشرعوالمإنهم:يوحنانالريأعننقلاَحنابربرراباهقال

!ايامفيإلاالاكليلالذييعفىالاكليسبقالذيالمختمرالعنبعصيرعل

قبلالعنبعصيركاسعلالدعاءيتلوالإنسانلأن؟المباركةوالأيامالسبوت

الدعاءيتلوفإنهالسنةأيامباقيفيأمااكل،بعديشربسوفأنهيعلموهوا!ل

إنهم:ليفيبنيهوفمعالربيعنقاليماريبر0راباأنأيضأوردولقدكأس،كلعلى

منالإفسانيخرجوعندماالمباركةوالأيامالسبوثايامفيإلاذلكيشرعوالم

فيأماالمختمر.العنببعصيروجبتهيحددالإنسانلأنالفصد)1(،عندأوالمرحاض

إلىذهبفاريبرراباهأنحدث.كأسكلعلىالدعاءيقولف!نهالسنةأيامباقي

المختمر(العنبعصيرعلىالدعاءينلووهوفشاهده،الأسبوعوسطفيرابا!ا

الرب!قالفكذلكفعك،حسناَله:فقال.الطعامتناولوبعدالطعامتناولقبل

ووجدهمباركيومفيابببيثإلممايوسفبريسحقالربيوذصما.ليفيبنجهوشع

بنيهوشخالرب!0يراماسيديياترىألا:لهفقاليشربهاكأس!كلقبلالدعاءيتلو

بعدإ.ساتناولهماأحددالمالأمراتدبرزلتمالهفقال!؟لبفي

.العلاجبفصدالوربددممنمقداراَأخرجبمعنىفَصَدالفعلمنمصدريةصبغةالفَضد:()1
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ثدا"(لذاقفسيا-ءالدعا-!صدلة-ك!الذ)لتل!ودا

فبلوليسا!كلأثناءفىالمختمرالعنبعصيرأحضِرإنالعلماء:فسُئِل

تلاإذاالقولبإمكانكاكل؟!بعدالعنبعصيرعلىالدعاءيتلىالافهل،الاكل

الذيالمخئمرالعنبعصيرأعفىفقدالاكلقبلالمختمرالعنبعصيرعلىالدعاء

العنبأعصيرفإنالحالةهذهفيولكن.الشرببقصدالاثنإنالأن،الاكليلي

ربماأوالأكللبلعأكل(أثناءفىالعنب)عصيربينماللشرب(الاكلبعدالمختمر

منيعفيا!ل(أثناءفىالدعاءن11رافقال.الأمريمنبيناختلافيوجدلا

الرب!وقال!.يعفى:نحمانالربيوقالما.يعفىلاكهنا:الربيوقال(،إبعدهالدعاء

يعفى.لاقالوا:رافتلاميذوجميعيهوداوالربيهوناالربياما.يعفىلا؟ششت

فىمخقمرعنببعصيرالمِهمجىءإنوقالنحمانالرب!قالهماعلىرابافاعترض

واحدفيتلوالأكلبعدبهإلبهمجيءصانلنفسة،الدعاءيتلوواحدفكلالاكلأثناء

العنببعصيريؤتلمإذاحالةفيذلكإنالفولويمكنالج!ميع.عن3الدعا0منهم

الجميع+عننيابةالدعاءأحدهمفيتلوالطعامبعدبهوجيءالطعامأئثاءفىالمختمر

الدعاء،تلاوةمن)الإدام(الثانويالطعأماعفىفقدالخبزعلىالدعاءتلاإذا

ويفولعليه3الدعامنالخبزيعفلمالإدام(1الثانويالطعامعلىالدعاءتلاواذا

العلماء:فشئِلعليها:الدعاءمنقدورفيالمصنوعةالأطعمةيعفولم:شمايأتباع

الجزءمعيختلفوناخهمام(التشريع)منالأولالجزءمعيختلفونشماياتباعهل

أعفىفقدالخجزعلىالدعاءتلاإذا:الأولالمشرعقاللقدالتشرلِع(3)منالأخير

ليقولوا:شمايأتباعفجاءقدور،فيالمصنوعةالأطدمةيعفىف!نهوبالتأكيدالإدإم،

ولا،الثانويالطعامالإدام(1يعفىلاالخبزعلىالدعاءإننفولانحاجةفيلسنا

الأضرِالجزءمعيختلفونانهمأمالدعاكا،منقدورفيالمصنوعالطعامحتىيبفى

إلىإشارةفهناالدعاء،منالخبزيفىفلاالأدامعلىالدعاءتلاانهو:التشريع)من

شمايأتباعفجاءقدور(فيالمصنوعةالأطعمةأعفىولكنهالخبزيعفلمالدعاءأن

المسألة.هذهفييُفصلولمأيضاَ،قدورقيالمصنوعةالأطعمةتحفلم:ليقولوا
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السادسالفح!ل

و(:أمشناالسادصأالتشرول

)فيينكئرنكانوادمان،لنفسهالدعاءمنهمواحدكليتلويجلسونكانواإن

فىمختمرعنببعصيرإليهم3جيإن.الجميععنالدعاءمنهمواحديتلو(،وليمة

يتلوطعأمالاكلبعدبهإليهمجيءوإن،لنفسهالدعاءواحدكليتلوا!لأئناء

البخورعلىالدعاءبتلاوةنفسهالشخصويقوم.الجميععنالدعاءمنهمواحد

.الطعاميليالذيءLpالدمنالانتهاءبعدإلاالبخوريحضرونلاأنهممنالرغمعلى

)الجمالا(:الشح

فاعزُضفلا،يتكئوالمد!ذا(،عنهمنيابةالدعاءاحدهم)يتلومتكئينكانواإن

عشرةسارإن:السبتعشيةالخامسالفصلتوسفتافيجاءمايناقضلانهعليهم

يتلوفردكلفإنوأحد،رغيفمنيكلونأنهممنالرغمفعلالطريقفيأفراد

فيتلو،بهالخاصرغيفهواحدكلاكلص!نحتىليأكلوا،جلسواصان،لنفسهالدعاء

إلى--.يجلسونكانوا)انجاءمايناقضفهذا.الجميععننيابةالدعاءمنهمواحد

فيخبزأونأكلنذهماقالواإذاانهالمقصود:يسحقبرنحمانالرييفقال(آخره

(.طعامهمحددواأنهميعني)فهذا.الفلانيالمكان

لنذهبقالواعادواوعندما.ليدفنوهخلفهتلاميذهذهبراف،ماتعندما

خصواهلالعلماء:فسُئلكركىخلفيقعالذيا)1(،انهردفكا1علىخبزاَونكل

لنذهباقالوالأنهمربماأو)مصادفة(3جلسمنواستبعدوااتكأمنبالتشريع

جوابَا.لمجيروافلم!المنكا(1أو)الوليمةيشبههذافهل،الفلانىالمكانفيخبزًاولنأكل

وقال،أخرىمرةملابسهوشق،)2(الخلفإلىثوبهشقواداربرأهفاآداالربإفنهض

فيه.ياكلونالذيالمكانحددوااشهداوالمقصود،مكاناسم)نهثرحهفيرآشييقول()1

!اهالة(خةالثياب)أيالمسرحوارتداءالحداد،عندتمارسكانتالتيالطقوسمنالملأبسشق)2(

)ناى(.مزماروعازفي،الميتعلىللندبنادباتواستئجار،والعريلوالبكاء(الرأسعلالزاب
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طذحدلم(قغللعي!-الخ!اء-ةالصد!-)الذكرالتل!ود

كبيرشيخوجاء.الطعامعلىيتلىالذيالدعاءتحديدمننفرغانقبلرافماتلمد

قالواعندماإنهقائلاَ:وشرعأبرايتا(فيجاءبماوالتوسفتاالمشنابينالتناقضوأزالى

وليمة.سيقيمونأنهملوكمايشبهفهذاالفلانىالمكانفيخبزاونأكلنذهب

:رافقال:الجميحعنالدعاءمنهمواحديتلو!وليمة)فييتكئونكانواوإن

أممامتكأ(،في)يجلسونأجلهمنيولمالخبزلأنالخبزاجلمنإلايشرعلمهذاإدأ

اجله.منيولمالمنبعصيرحتى؟يوحنانالربفقالفلا.المختمرالعنبعصير

الوليمةءمنفائدةفهناكالخبز،اجلمنإلايشرعلمهذاإنقال:رافإنويقال

الر!يقلالم،الوليمةمنفائدةفلاالمختمرالعنبعصيرفي-حالةولكن،إليهبالنسبة

فاعترضوا.الوليمةمنفائدةفهناكالمختمرالعنبعصيرحالةفيحتىإنه:يوحنان

المقاعدعلىويجلسون(لضيوفيدخلالمتكا؟نظامهوما؟قائلينيوحنانالربيعلى

منهم!واحدكلفيغسل،المياهلهميحضرون،الجميعيدخلأدطوبعدوالروش،

منهمواحدكلفيتلوالمختمرالعنببعصيرلهميؤتىئمواحدةمرةيدهفيغسل

منالرغموعلىبماءإليهميؤتىويتكئوا،الأسرّةعليجلسواانوبعد،لنفسهالدعاء

بعصيرلهميؤتىئم،أخرىمرةيديهيغسلف!نه،مرةيدهغسلمنهمواحدكلأن

واحدفيتلو،لنفسهالدعاءتلامنهمواحدكلانمنالرغنموعلىالمختمرالعن!ب

الجميع.عنالدعاءمنهم

يحتاجلأنهالخبزعلىإلا)الوليمة(تشرعفلم،رافقالهاالتيالروايةلهذهوفقاَ

..لمجتاجفلاالمخئمرالعنبعصيرأمامتكئا،

لنفسه،الدعاكايتلوواحدكلالبدايةفيقالفقداقوالهفيتجارضهناكأليس

الحالتين،فينجتلفالأمرإن13الجميععنالدعاءمنهمواحديتلو:ذلكبعدقالثم

فيالمتكاانيعرفونالبدايةومنالجميعْ،لمجتمعحتىمكالطفيلجسواالبدايةففي

آخر.مكان
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السادس(لفصل

الخبزحالةفيلأنالحبزاجلمنإلايشرعلمهذاإن:رأفروايةمنويتضح

وهذاالمتكأ+منفائدةلاالعنبعصيرفيولكنالمتكا!اوإالوليمةمنفائدةهناك

فهوالخيزحالةفيالمئكأيفيدفحيثماهناكمخنلففالأمر.التشريعنهايةمعيتعارض

المختمر.العنبعصيرحالةفييفبد

لماذاابنْزوماسألواالأكلةأثناءفيالمختمر،العنببعصيراليهمجيءإن

o,واحدكليتلو؟!لائناءفىالمختمرالعنببعصيرإليهمجيء%نذالوا: Lr, JJI

"فقال؟!الجميععنالدعاءمنهمواحديتلوالاكلبعدبهإليهمجيءوإن،لنفسه

.الطعامببلعمشغولونأنهمأي(اكلأثناء)فىممتلعالبلعوملأنربما:لهم

ويقومشرعنا:اننابماالبخوو...:علىالدعاءبتلاوةالشخمنفسهويفوم

منه،أفضلهومنهناككانوإنحتىالبخورعلىالدعاءبتلاوةنفسهالشخص

رأيمعيتفقالرأيفهذا؟الطعامخهايةعنديدهغسلمنأوللأنههل3!فلماذا

فييديهيغصلمنأولإن:قولهرافعنر!ىبرآشيحياالربيأنوردفقد،راف

إحدىفيربيأمامجلساحياوالربيرافانحدثالدعاء.يتلوالطعامنهاية

يرتعشراف(أنحيا)الربيفراىيدكواغسلانهض:لرافرب!فقال،الولائم

ناالإذنلكأعطىالعظماءابنإنحيا:الربيلهففالالأمر(.سببيعرفلاالأنه

.الطعامعلىالدعاءتتلو

عندماالبخور؟(علىالدعاءيتلىمتى:قولهيرميابرراباعنزيراالرياروى

له:فقال!3الرائحةنشملمصمانحتىزيراالربيلهفقال،الكثيفالدخانمنهيئصاعد

لموهوالدعاءيئلوفإنه"،الأرضمنالخبزامخرج1دعاءيتلومنفإنلمبرركوفقاَ

أيضاَ.الرائحةيشمأننيتهفإنوهنا،.يكلأننيتهفيولكنبعد،يكل

حسداالربي،ويقالراف،عنحسداالرب!عننحمانيبرآبابنحياالربقال

عداماالعطر"،أشجارخالق"يادعاءعليهايتلىالبخورجميعإنزعيري:عن
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!(ثللالهتفسب!-الحكلاء4َالصلا-ك!الط)دائتافو

العطر"،أنواع!خالقايا1دعاءعليهويشل)1(،الحيةالكائناتمنفيستخلصالمسك

أشجارعطرعلىإلاالعطر"اشجارخالق"يادعاءيتلىلا:قائلينفاعزضوا

هذاويتلىالقي!ر،قصرفيوالموجودةربببيتفيالموجودة)البلسم(الأفرسمون

علىحسداالربيفاعترنها.مكانايفيالموجودلهـالآس(ألهاداسا-كطرعلىالدعاء

الرب!قال:لهقالا3البلسمزيتعليتلىالذيالدعاءد!ما:وقاليسحقري

يهوداالرب!منبشاهدلمماتأق!لا:لهقالا)أرلمجا(11،بلادنافلتخالقايا1يُتلىا60يهو

الربيقالهكذاقال؟!الشأنهذهفيالعلماءاجعماذاولكنبفلسطينمشغوفلأنه

.االزكيئالزشماخالقايا1يوحناذ

العطر"أشجارخالق"يادعاء21(الكشرتاعليتلىآهفا:برآداالر!بفقال

كهنا:الربيإقمَالالعطر(0إليهيضاف)الذيالزيتعلىالدعاءمذايقاللاولكن

!الممزوجالزيئااعلىيقاللاولكن.بالحطر()المخلوطا!لزيمّاعلىْحتىيقال!

بالعطر.الممزوج.الزيتعلىْحتىيقالدايئى،ا)معهدشدعاعلماءويمولط.بالعطر(

العطر"اشجارخالقايا1دعاءالياسمينعلىيتلى:رافعنجيدلالربيقال

خالق"ياهو)3"الناردينعلىيقالالذيالدعاءإن:هانيالربيعنحننئيلالربيفقال

فيوردماالسندنمالمقرا؟فيذلكسندهو.مازوطرا:مرفقالالعطر"،اشجار

)فعيدانه".كتانعيدانبينووارتهماالسطحعلىفاطلعتهماهيواما2611/!وشع

(.الكتانعيدانتشبه

خالق"يادعاءالحدائقفيينموالذيالنرجسبىعلىيتلىمشرشيا؟الربيقال

الرب!قال.العطر"اعشابخالقايا1عليهفيقالالبريالنرجساماالعطر"أشجار

وفيالعطورصناعةفيالمسكزيتويشخدم،الثديياتمنوهو،المكحيوانؤكريفرزه)1(

الطبية.الأكراض

البخرر.منهيصمنحونالعطر،مننوععنعبابىةوهوالقوشتإنهشمرحهيخاراَشييقول21(

.(العطريةالنباتات")احدافيد11سنابلطنيصنعلعطورسننوعإنهشرحهفيراَشييقرل)3(
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الساد!االفصل

منإلطزوطرامرففالابعطر"أعشابخالقاياادعاءْالبنفسجعليتلى:شائمت

رائحةالئمارأعطىإلذيامبارفي1دعاءيتلوالحئوش)1(اوالألَرجرا!حةيشم

ف!يقولمزهرةوهيشجارافيويرىنيمحانشهرفييخرجمَنْ؟يهرداالرب!قال."طِبة

جميلةوأشجارطيبةمخلوقاتفيهوخلقنقصبلاكاملاَعالمهخلقالذي"مبارك

بتلاوةقالمنسندهوما:رافعنطوبيابرفيوطراالرب!قالالبشر".بهالشتفتع.

هوفمااإالوبفلتسبحنَسَمةكل55/1621مزاميرفِىوردمما!؟الرائحةعلىالدعاء

إ.)الزكيةالرائحطإنهاإْالجسد؟يستمتعولا()الروحالنسمةبهتشمتعالذيالشيء

اسرائيلشَبابمنتن!بعثسوفالمست!قبلفي:بىافعنطوبيابرزوطراالربيوقال

خراعيبهئمتد14/71هوشعفيوردإلىاستنادأً.لبصانأشجاررائحةمثلرائحة

عنطونجيابرزوظراالربماقال".كلبتانرائحةولهكالزيتونبهاؤهويكون)فروعه(

نأتعنيإنها؟!وقتهفيحسناالكلاصنع3111/الجامعةفيوردماتفسيرما:راف

.موجودةالحرفجميعتكون)ختىعينهفيحرفتهتحلوفردكلجعلتباركالقدوس!

علقتإذا:يقولمصلهناكبباالربيفقال!الحرفمنحرفةينقصهولاالعالمفي

العمل.بنفسيقومفسوفخنزير،علالتمر

ليلاَ(يخرفيالمنشخصينتعدالشعلةان:رافعنطوبيابرزوظراالرب!قالا

الشعلةفلفسئلوا:(.الليلفيبمفردهالإنسانيخرجلا)حيثثلاثةبمثابةوالقمر

قلتإذاثلاثةبمثابةألقمرالط:الحكمهذاءخذحافلها؟بلبونامبحاملهااثنينتعد

ولماذا،أربعةبمثابةفهوبذونهقلتإذاولكنحسن،فهذاليلاًيخرجمنفيهمبما

وتظهر،وتضرهلشخصتظهر(الشريرة)الأرواحانماريتهلالم3!الزيادة

بمثابةالضعلةأندلك.منيفهملكنابذا،لثلاثةتظهرولاتضرهماولالشخصين

بحاملها.شخ!ين

الرائحة.طيبثمرْوهو،النالبفيمطبوخاَالئمرهذايؤكل(1)
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ثد!"(الذقفسل!-الحكلا-دل!داة-الخك!)لنل!ودا

عنبيزنابرحناالربيروىويقالراف،عنطوبيابرزوطراالربيروىكما

قوله:يوحايبنشمجونالربيعنيوحنانالربيروىويقال!ح!يدا،شمعونالربىِ

هو!االملأ،علىصاحبهيهينانمنالنارأتونفيبنفسهيلقيانالإنسانعلىأمون

ارسلتأخرجتفلماهياما382511/تكوينفيعنهاوردالتيتمارا3ذلكسند

11.حُنلىأنالهالذيالرجلمن:قائلةحميهاإلى

علىالدعاءيتلوشماياتباعيقولوآساً،زيتألهأحضرواإذأعلماؤنا:!ثرع

لدعاءيتلوا:هليلفيقولونتباعماأالاس،Iعلىالدعاءيتلوذلكوبعدأولأالزيت

،شمايمعأناجميلئيلالرلىقال.الزيتعلى3الدعايئلوذلكوبعدأولاَالأسعلى

ولارائحتهمنفنستفيدالآسامابه.المسحومنرائحتهمننستفيدالزيتلأدن

جمليئيل.الربيبرأيياخذالتشريعإنيوحنانالربفقال.بهالمسخمننستفيد

اخذواَساً،زيتَالهفاحضرواإيفا،الرب!بنهوناالوب!بيتإلىبباالرب!ذهب

نأتعتقدألا:لهفقالط،الزيثعلىالدعاءتلاثمالدعاءوتلاأولأالأسبباالرب

!حليل.برأييأخذالتاثريعإنراباقالقائلاَ:عليهفردجمليئيل؟برأييأخذالتشريح

أمننفسهليخرجذلكقالببا(الريىولكنهذارابايقل)فلمصخيحاَليسهذا

إ.فيهوقعالذيالخطا

يأخذشمايقالأتباعنحتمر،عنبوعصيرعطريزيتأحضرإنعلماؤنا:شرع

يتلوثمالزيتاعاكاالدعاءويتلواليسرىبيدهالعنبوعصيراليمنى0بيدالزيت

اليمنىبيدهالعنبعضيريأخذ:فيقولونهلمِلأتباعأما،العنبعصيرعلىالدعاء

الزيت.علىالدعاءيتلوثم.العنبعصيرعلىءويتلواليسرىبيدهوالزيت

إلمايحرجأنينبغيلاالأنهالخادمرأسفيالحطر()زيتيمسح(خروجه)وقبل

إزيتيمسحأنفعليهللشريعةدارساَالخادمكانص!ذامعطرتان(.ويدأهالسوق
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السلدسالفح!ل

وهوالسوقإلى.الشريعةدارسيخرجأناللائقمقليحسلأنهالجائطفيالعطر!

وهي:يفحلهاأنالشريعةدارسعلينبغيلااشنياءستةعلماؤنا:شرعفلقذمعطر.

بنعاليخرجلاليلاَ.0بمفرديخرجلا.السوقإلىخروجهعندطيباَعليهيضعْلا

)أيآرئسنهاعمبصحبةمتكايخايجلس..لاالسؤقفياموأةمع..لإ.يتحدثمرقعة

منآخريكولىْلاالعشور(.ل!خراجالماكلطهارةعليخرصولىْ.لاالذينالعامة

يسيروألا،الخطىيُسرعألا:عليةينبغييقولمنوهناك(.الدينىالمعهدأيدخل

.الزاسرافع

حياالربيبناَباالربيروىفلقد.السوقإلىخروجهعندطيباَغليه.يضعلا

الجنسية.المئليةوجودفييشكالتيالأماكنفيهذ)إن:قولهبوحنانالرب!عنبرآبا

العطرولكن،ملابسهعلىيضعهالذيالعطرعلىالاذلكيقللم:شثصتالرب!وقال

ملابسهمثلشعرهانببا:الربيفقال!.يذهبهالعرقفإنجسدهعلىيضعهالذي

0.جسدمثلانهويُقال!

)معموعدتحديدغدمخالةفيوذلكالثمبهاتلاتفاءَليلاَبمفردهيخرجلا

)هذاإلىذاصهانهفسيُعرفموعدهناككانإذاولكنالمشريعة(لتدارصمعلمه

الموعد(.

لاإنهقالفقدآبا،برحياالرب!معالرأيفييتفقفهو.مرقعةبنعاليخرجلا

برحياالربيخزجفقد،كذلكليسمبرلَعةبنعاليخرجانالشريعةدراسعلىينبغي

وهذارقحنجوقبوقع(يخرجإمن:نحمانرافبنزوطرامرفقال!3مرقعةبنعال!آبا

بالنسبةذلكفلناوقد3النعلوليسالحذاءمنالعلوىالجزءيرفععمنإلانقلهلم

منعلىذلكوقلنا،البيتفييلبسهمنإلىوليصالشارعإلمماهكذايخرجمنإلى

الشتاء.فصلفييلبسهمنعلىوليسالصيففصلفييلبسه
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الدثدلم(دفسير-الخ!ه-ةدصدا-الطى)التل!ود

ؤلقدزوجتهكانتوإنحتىحسدا:الربيقال.السوقلاامرأةمعيتحدثلا

يعرفونلاالناسفكل.أختهاوابنتهأوزوجتهكانتوإنحتىأيضاَ:هناشرعنا

اقاربه.

جهميتاثرفقدْا3السببومااَرتس(ها)عبمالعامةيصحبةمتكأفيمجلسلا

مسلكهم.نفسوشحلك

إلهاغنهيقول!نلاحتىالديخى(؟)المعهدالمدراشبيتيدخلمنآخريكونلا

تسححبالواسعةالخطوةإن:قالمارلأن؟الخطىيسرعلا:يقولمنوهناك.كسول

نأعليه(عينه)نورْ.يستردلكيذلك؟غلاجوما.الإنسانعإننورمنه؟15/

ليلاَ.السبتدخولعندالمختمبرالعنبعصيرمنكوبَايشرب

أذرعأربعةمشاقْي.القامةمنتصبيسِرْمنمار:قالفقد؟الرأسرافعيسيروالا.

امجده631/إشعياءفيوردماإلىاستناداَالربأي)الشخينا(اقداميدوسفكأنما

11.الأرضكلملء

ز(:)مشناالممابعالتشريع

المملحال!ثيءعلىالدعاءيتلوخبزومعهالبدايةفيمملحشيءأمامهأُحضِرإن

هيوتلك(.المملحال!ثيء)إلممابالنسبةالثانؤيالطعاميعتبرالخبزلأنالخبز،ويعفى

علىالدعاءفيتليثانويوآخرأساسيطعامهناككانإن)الفقهية(:القاعدة

.الثانويويعفىالأساسي

:(والعما)الشرحا

آحاروى.الريا3ثانويَا(به)قياسَاالخبزهـلعدأساساَيمدمملحشيءهضاكوهل.

طبريةبحيرةأرضفاكهةياكللمنشرعق!اإن:قولهآشنيالربإعنعويرارافابن

الأساس!هوويكونبعدهامملخاشيئَايأكلأنالمرءمجتاجحلاوتهافرطمن)فهي

ثانوئا.والخبز
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للسادسالفحول

بحيرةأرضفاكهةلنأكليوحنانالرببخلفذهبناعندماحنا:بربرراباقال

عشرةكناوعندما،عشرةواحدلكلنجمعكناشخصالمائةكنافعندماط!برلة،

ثلائةتسعسلةداخلالمائةتوضعوكان!سا.المائةوأحدلكلنجمعكنا،أشخاص

)تلكآباهوالربيماأكللقداَخر.طعاماَيكلولايشبعياكلها،منوكانسيئا"ا(،

أكل)مننعومتهافرطمنجبهتهعلىيقفأنالذبابيستطعلمأنهلدرجةالثمار(

والربيسقطا،حتىالفاكهةتلكمنفكلا%سيوالرببآميالرب!أماالثمار(تلك

)هناصي(أتباعيوحنانالرب!فأبلغ،الوعيعنأغابحتىأكللفي!شبنشمعون

منؤله.إلىكى-يوصلوه(لنايقمنجماعه)هناسي!يهودا(لربيفأرسل،(لرئيمس

)جبلفيمدينةالملكلينايكان:قال(فلسطين)منديميرافجاءعندما

17())طعاأجلمنالمملحالسمكمنطبقألفستمائةمنهايخرجونوكانوا(.الملك

رابينأتىاوعندما.السبثمساءحتىالسبتمساءمنوذلك،التينيجمعونمن

منهاينزلونوكانوا(الملك)جبلفيشجرةالملكلينايكالطلقد:قال(فلسطين)من

يسحقالرب!جاءوعندماشهر.كلمراتثلاثالصتغيرةالطيورمن)سيئا(أربعون

ثمانوذيها"جوفنيت"اسمهافلسطينفيمدينةهناككانلقدقاك:(فلسطين)من

صوراعلماءومحرّى.الكهنةنسبمنأختأثمانينمتزوجونالكهنةمنأخأ

منإحداهماثزوجثحسداللربىِابنتينسوىيجدوافلمالأمرهذأعنوضهرودعة

كهنةالمماينتسبانلاانهمامنالرغمعلىحما،برعوقبامنوالأخرىبرحمارمي

البههنة.نسبمنيكوناأ(لزوجان

آبابرحياالرب!فقال،بوجسبةليمستملحعلىتحتوىلاوجبةإيإلأ:رافقال

وجبهْ.لبستالماءفيمطهيخضارعلىتحتويالاوجبةأيإن:يوحنانالربيعن

لز.ا303حالياَويعادلوللوائلللغلالقديممكياكالسيئا:(1)
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حدا"(دهدفللعي-أدح!-أدصدا!-)الذكادالتلم!

حإ:)مشناالفاصاالتشريع

رأيحسبوذلكأدعيةثلاثةا!لبعديتلووالرمانوالئينالعنبيأكلمَن

الرب!ويقولادعية(،ثلاثة)بمئابةواحدَادعاءيتلوالعلماء:وقالجمليئيل،الرب

ومن،أدعيةثلاثةعليهايتلو،طعامهوهيمسلوقةخضرواتكلإذاحتىعقيفا:

)ي!لوطرفونالربيويقول"..بأمرهشيء"كلدعاءيتلوعطشهليرويالماءيشرب

!لق".مالكلو.حاجتهاكئيرةانفمب!خالقأيا1دعاء(

)الجماراك!!انشرع

A/8تثنيةفيؤردماإلىاستندجمليئيل؟!الربيإليهاسثندالذيالسندهوما

فيوردماهـإلمما."وعسلزيتزيتونأرض.ورمانوتينوكرموشعيرحنطةارض11

أرضشىء،فيهايعوزكولاخبزاَفيهاتاكلبالمسكنةليس"أرض8/9تثنية

أكلتافمثى8511/قيوردمادالماا.أنحاسأتحفرجبالهاومنحديدحجارتها

سياققطعث9(8/الثانية)الجملةإنالعلماء:فقالالهك".الربتباركوشبعت

جمليئيلالربيوهلفقطإ.الخبزعلىالدعاءأنوتعنياعزاضيه!لةأأيالحديث

)كماالحنطةيكلمنيستئنىأنارادأنهجمليئيلالرببيرى؟اعتراضيةجملةيعتبرما

علىيُنلى:قولهحنيناالرببعنايديبر.يعقوبالرببروىالدعاء(.تلاوةمنهي

الاكلوبعد"الأطعمةانواعخالق"يادعاءاكلقبلالخمسةالأنواعمننوعاي

يُتلى؟ليفيبن!وشعالربيعنماريبررأباوقال.أدعيةثلاثهَبمثابةواحددعاء

الأكلأوبعدالشجر"ثمرخالقايا1ذعاءاكلقبلالسبعةالأنواعمننوعأيعلى

بمثابةيعدالذيالدعاءهوما:ديميالربيأبيّفسأل.أدعيةثا،ثةبمايةواحددعاء

الشجر؟وعلىالشجرثمارعلىالدعاءيئضمندعاء)نهلهفقالادعية؟ثلاثة

الطيبةالحسنةالأرضعلىغلة.الحقلوعلالشجرثمارعلى(نشكركاوأنحمدك

إلهنايافارحماخيراتها،منويشبعوائمارهامنليأكلواآباءنا،أورثتهاالتيالواسعة
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!سادسلفحملا

مدينةاورشليمولنبنومذبحك،وهيكلكمدينتكواورشليم،شعبكإسرائيل

ا.الخيراوتصنحطئبلأنكبهاونسعدإليهانصعدوأجعلنازماننا،فيعاجلأقدسلث

وعلىالقوتوعلىالزادعلىأنسمكرك(:الخمسةالأنواعمننوعأيعلىويقول

11.و!الزا!بالأرض"بالدعاءويختم."إلخ...الحقلمحصول

بدايةفييختم:قولهرافعنرويديميرافجاءعندهاالدعاء؟نخنموبماذا

نخئموماذاالشهور(11.)بدايةوالأهلةإسرائيلاختارمن"مباركويقولشهركل

الربيوقالثمارها"،وعلىالأرضاعلى1حسدا:الربيقالالثمار(؟!)علىهنا

ببنهما،خلافيوجدلاام:عمرالرب!فقالالثمار"وعلىالأرضاعلى1:يوحنان

ويئلو(فلسطين)منيوحنانوالرب!!لناالدعاءويتلو(بابل)منحسدافالربي

!الدعاء؟نتلوونحنأيأكلون:وقاليسحقبرنحمانالرب!فاعزض.مثلهمالدعاء

أماالئمار"وعلىالأرضاجملى1قالاخسدَافالربي)الأسماء(تعكسانعليكولكن

عنأفديميبريسحقالربيوروىوثمارها".الأرض"علىقاليوحنانالرب!

شيء"كلدعاءا!لقبلاللحومانواعوجميعالبيفنعلىيتل:قولهمعلمنا

دعاء)تحتاجلاالخضرواتولكلن..011كثيرةأنفبسخالق"يااكلوبعدبامره"،

اكلبعددعاءعليها)يتلوالخفرواتحتى:فقاليسحقالربيأماا!ل(،بعد

عحل(.الشرببعددعاء)مجتاجالماءحتىببا:راففقالالماء(،شرببعديتلوولا

الربيبرأيعملبرآشيشيميورافأفديمي،بريسحقرافبرايزوطرامر

عمل(أبيهاسمذكروونأمرزوطرابمفردهأسمهذكرمنأنإلىيشنروهذا،يسحق

)عملبرآشي()شيمياببهواسماسمهذكرمنوأن،أبيهواسماسمهذكرمنبرأي

وأنا:آضيالرب!ففال(.أبيهاسمذكردونيسحق)الرب!بمفردهاسمهذكرمن(برأي

شيءايأنشرعنا:ولقدببا(.رافقال)كماجميعَاعليهاْالدعاءأتلوأتذكرعندما

أشياءوهناك،قبلهالدعاءتلاوةمنبدلا.بعدهالدعاءتلاوةيتطلبأمر()او

193

http://www.al-maktabeh.com



ثدا"(ولقفلععط-ادحكيه-لصدلها-دذكا)دمتل!وا

رافرايمعيحفقوهذابعدها،الدعاءتلاوةتئطلبولاقبلهاالدعاءتلاوةتتحللب

اسمَثنى)فقديسحقالرب!ومع-رأي،الخضرواتاستثنىفقدأفديمىبريسحق

الدعاءنتلو)فلا.الفرائضاسثنىلقد3استثنىماذاببارافالممابالنسبةولكنالماء(

النخجلسعفحملبعدأو،البوقفيالنفخعندأوالأهدابأوالتفلين،نخلععخدما

قدسناالذي11دعاءالتفليننزعبعدفيتلون)فلسطين(اهلاما)اللولاف()1(

الرب!نقلالعطور-استثنى3!استشنىفماذا".شرائعهعلىنحافظانوأمرناياهنجو!

)فيمنةأفضلالبيضةوكانتإلا،البيضةحجمفي!ثيءيوجدلاالعلماء:عنيناي

خفيفاَلشيَماالمشويةالبيضة)نقالفلمعمطين()منرابينجاءفعندما(.الغذائيةالقيمة

االفاخر.الدقبقمنمكاييلستةمنأفضل

أفضلخفيفاَالمشويةالبيضةان:قال(ْفلسطينأمنديميالرب!جاءوعندما

اما،مكاييلأربعةمنأفضل!يداَشيَاالمشويةالبيضةولكن،مكاييلستةمن

فيآخرطعامايالبيضةتفضل:ينايالرب!عنهاقالالتيفهيبالماءالمسلوقة

اللحم.باستئناءحجمها

مننوعهناكوهلمسلوفة:خضرواث.أكلإذاحتىعقيفاَ:الربيويقول

الكرنب.نباتإنهةآشيالربيقال!غذاء؟يعدالمسلوقةالخ!روات

فهوالكراثأماالأمعاء،علىوثقيلللأسنانمفيدالطحالأنالعلماء:شرع

وأينحضرَا،الوجهيجعلطازجخضاروايللأمعاء،ومفيدللأسنانمصر

)مثلكاملاٌحياَيؤكلفيءوايالنمو،يعوقنضجهأونموهيكتمللمأخضار(

يجددفإنهالحيا-مصدرمنيقزبشيءوكل،الحيويةيجددفإنهالعصغير!السمك

تأكلالتيللبطنوويلعلاجَا،فتعدالسبانخاماغذاءيعدوالكرنجا!احيوية

اللولافاسمالأربعةالنباتاتعلىويطلقالعُرُش،عيدفيتشعملالتيا،ربعةالباتاتأحدهو(1)

قهـجوالأوالصفصاف،والآسالنخيلسحفوهي"(2304/الاهـيخا
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أللمعلاسى!فصل

3!الحلهوفماالأمحاءعلىوثقيلللأسنانمفيدالطحالإنمار:وقال.اللفت

نسلقه3!الحلهوفماللأمعاء،ومفيدللأسنانمضرالكراثأن.نبصقهثمنمضغه

وجبهأوليفيذلك،يسحقالربيفقالمخضرَا،الوجهيجعلطازجخضارأي.ونبلعه

قبلعنهنتحدثأنيحرمالخضار،يأكلمنإن:يسحقالرب!قال!كماالفصدأأ(.بعد

الإنسانعلىيحرم:يسحقالرب!قالكما.الرائحةبسببا3السببوما،ساعاتأربع

النهار.منالأولىالأربعةالساعاتانقضاءقبلالطازجالخضاراكل

قبلطازفيبخضارلهمفجيءيجلسونآشيورافزوطراومرأميمارمنكلكان

ياكلأفلمزوطرامرأماآشي،ورافاميمارمنكلُفأكل(الدراسة)منساعاتأربع

الخضاريأكلمنأن:قاليسحقالرببلأنهل3!ذلئهفينظركوجهةمالهفقالوا

إلىواستندنأكلنحنفها3!الرائحةبسببمعهنتحدثأنبحرمساعاتأربعقبل

يحرمإنهقالحي!شا،يسحقللرب!الآخرالقولفياعتقدإننىقائلأ:عليهمفردذلك،

النهار(.)منالأولمماالأربحالساعاتمرورقبلالطازجالخضاريكلانالمرءعلى

يبلغالذيالجدىحتىحسدا:راففقالالنمو،ييوق)نضجه(يكتمللمشيءوأي

حجمربعيبلغلمالذيعلىالاهذانفللم(.سمينجديي)1)دينارأ(زوزثمنه

حيايؤكلشيءأي.عليهاعثراضفلاالربعئعدىماأماالبالغالماعزأوالبالغالكبش

شيءوكل.البركقيالذيجدأالصغيرالسمكحتىببا:رأففقال.الحيويةيجدد

أفيالعنقمثل:يعقوببرآحارافقال.الحيويةيجددفإنهالحياةمصدرمنيقزب

اللجم،من-قطعةلىتحضرعندماامعيا:رابافقال(.القلبمنقريبةفهيالبهيمة

(.العنقأأيذبحهأاثناءفىالدعاءعليهيتلونالذيالمكانمنلىوأحضرهافاجتهد

وليسكذاءالكرنبوهلعلاجَا.فتعدالسبانخاماغذأءالكرنبويعد

بمثابةوهيالأمراضالمريفمنتداويأشياءستةأيتا"(:أبرفيوردفلقد3علاخا

الفصل.هذامغ45حماأهامث!انظر!أ)
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ثدا"(ولدفسها-أ!كل!-4ادصدل-كا)مذالنَل!ود

الكرش(،)والعسل(السيسينطبيخ)اسموماءوالسبانخالكرنب:هيوهذه،علاج

أيضاَ.للتغذيةإنهالكرنبعنقيللكنوالكبد.والرحم

رايتإذالشمعيا؟راباقال!فقدا7كذلكأليس.اللفتتأكلالتيللبطنوويل

فقال(؟التأكلفيهتضع)ماذاالرغيفستطويبماذاليتقلفلا،السوقفياللفت

)يمضربلمإذاشديدإنهرابا؟وقالاللحمبدون(طبختهإذاصعحباوشديدإنه:ابط

مختمر.عنباعصير(بعده

ش!موئيلوإن".اللحمبدونطبخإذاشديدأنهقالْالذيهورافان:وقيل

الرياوقالحطب،وجودعدمبسببجيذايسلقلمإذاصعب)نه:قالالذيهو

مختمر.عنبعصير(بعده)يشربلماذاصعبإنه:يوحنان

فنحن!البلحعرقحانةصاحب)ياالأمرارعارفياببا:لرافرابافقال

فإنجيدَابسقه3تأثيرهنمنعفبماذاالخمر،نشربلمفإذاوبالخمرباللحمتأثيرهنمنع

الخشب.منعُودأبثمانين()اللفتيطبخونكانواباباالرافأسرة

واليومالسابعاليومفييايا،المملحالصغيرالسمكانالعلماء:ْثرعولقد

)منوالعشرينالثالثفيويقال(.تمليحه)منوالعشرينالشابع4!اليومعشرالسابح

يميت"فلنالتمليحاكئملفإذائمليحه،يكتمللماذاحالةفيهذاولكنإ.تمليحه

مسكرَا،أكلهبعدالمرءيشربلمإذاإلاياياإنهنقلفلم-التمليحيكتمللمإنوحضى

(.يميت)فلنمسكرًاكلهبعدشربإنلكن

أبينبرإيديالرب!قال3!هنااستثنىماذا...عطشهل!مرويالماءيشربومن

لحم.قطعةلسببازورمناستثنى

مالكلوحاجثهاكثيرةأنفسخمالقايا1دعاءإ:)يئلوطوفونالربيويقول

)المعتمد(؟!التشريعهوماةيوسفلرافويقالطلأب!حنانرافبرراباقال!:ااخلق

.وبعدهاكلقبلالدعاءفييقولانالشعباعتادماذاوانظزاخرج:لهفقال
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إلفضلبر!لمئئاخ!

:(امشناأالأولالتثمريع

الجمع،بصيغةالدعاءويتلوايجتمعواأنفعليهممعَااشخاصثلاثةأكل)ن

إدماى(،منهأ)ا؟العشرإخراجفيالمشكوكالأطعمةيأكلمن:بينهممنكانوإن

العمثريأكلمن(،الكهنة)انصبةالترومامنهأُخذتالذي)2(الأولالعشريأكلمن

واعطاهاقيمتهقدّرأي،افتدأهأنبعدللمعبدوقفطعامأياو(شيني)معسرالثاني

لهيتسمْىْلكيالزيتونةحجمفيطعاماَوكلبخدمتهميقومالذيالخادمأوللمعبد،

إذاولكن،معهالدعاءويتلونمعهيجتمعونف!نهمالسامويأو،معهمالدعاءيتلوان

يبهلمنأو)طيفل(ي!"العثرمنهايخرجلمالتيالأطعمةيأكلىمن:بينهممنكان

وأالئاف!الع!ثربأكلمنأو(الك!نة)أنصبةألترومامنهيؤخذلمالذيالأولالعشر

منأقلشبئأوكلبالخدمةيقومالذيالخادمأويُفتدَولمللمعبدوقفطعاماي

معه.الدعاءيتلون!لامعهيجتمعونلافإنهم،الغريبأو،الزيتونةحجم

قدكانتانيتضحولم،يُعرفولافلطينمنشراؤهتمالذيالمحصولاعلتطلقةدماي6،دأا،()1

أيدينا.لينالتيالحألةومنها،المحصولهذا!لالحالاتبعضفيويجوزلا،أمالعشورمنهأخرج!

وراى،بدلكالمثنافقهاءبعضالتزآوقد،فقطالزراعيةالمحاصيلعنتجبالعثصورزكاةابعشور:)2(

كان3سواالمر3:بالبرعايةيُعهد5طعامايعلىالصثمورزكاةتجببجثالعث!ورتعديلالبحفالآخر

العشروهيالزراكيةبالمحا!يلخاصةالعثمورمنأنراعثلائةوهناكيخى،زرعأويربىحيوان

فيالزكاةهذهتجبلاالذلكالعشررزكاةمنالهثموبعفىالفقراء،وعرالثاني!الفر،الأول

)الذيالأولالعرقيمةاستقطاعبعدالمحصولامننبقىمماالئافيالحثر!يستقطعالتبوير(،سنة

للزكاةالمخصعىبالمحصوليذهبانالثانيالعثرزكاةيخرجمنعلىويتوجبللاوين(،بمنح

.هناكهـلأكلهالقدسمنالطعاملثراءثمنهوتخصيصببيعه

.صهامشانظر)3(
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ثدالم(الهتفسيا-ال!كاء!الحمللا-الذى!التل!ود

:(لجمارا)اا!

"عظموا344/مزاميرفيوردماآسي،الرافقال!؟الأقوالتلكسندهوما

إنضي32/311تثنيةفيوردمافقالآباهوالربيأمامعاَ".اسمهولنعَلمعىالرب

الذيالمحمندهوماآبا:برحنانرافوقاللإلهنا"عظمةأعطوا،أنادىالربباسم

منصوثمنأعلىصوتهيرفعلاآمين"اا11يرددمنقولهبمفيإليهيستندون

الريأقالمعأ"،اسمهتلنُعَلمعيالرباعظضوا3441/مزاميرفيوردماايدعو؟

مناعلىصوتهيرفعانالمئرجمعلىينبغيلاأنهسندهومابزي:بنشمعون

فكلمة"يجيبهواللهيتكلم"وموسى،1/91)خروجفيوردما؟االقارئصوت

نإ:يفولأنأراد3عليهاالنصمنأرأدفماذالها،!رورةولا،زائدة""بصوت

أنللمزجميحللا)برايتا(:فيوردولقد.موسى!وتمثلبصوتأجابالرب

مثلصوثهيرفعأنالمترجميستطعلمدانالقارى،صوتمناعلىصوتهيرفع

يقرأ.ثمصوتهمنيخفضأنالقارئفعلىالقارىم

بشأنهما،يوحثانوالرببرافمنكلاختلفسوياَ:اثنانأكلإذاورد:ولقد

ن)الاَخر:وقال.فليقل)الدعاء(أحدهماويتلويجتمعاانأراداإنأحدهما:فقال

نافعلمهممعاَاشخاصثلاثةكلإنشرعنا:لأننالهمايحلفلايجتمعاأنأرادا

ائنينكاناوإنلهم()يحلثلاثةكانوافإن،الجمعبصيشةالدعاءويتلوايجتمعوا

فهوالاثنينحالةيألكنالثلاثةحالةفيفرضوالدعاءفالاجتماعلهما(؟!يحلالا

ضاً-فىوليسنافلة

إلتلاوةيجتمعواأنعليهمافيجبسوياَأشخاصثلاثةأكلإن:الحكمهذأخذ

الثلاثةعلىنصأنهيعنيومذابعض،عنبحضهمينفصلأنينبغيولاالدعاء(

الاثنين.كلينصولم

.الفرضإقامةالبدايةمنذقرروالأنهمالثلاثةحالةإلىبالنسبةيختلفالأمرإن
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اللع!اب!الفحلل

لهيسححالمصانحتىمعهمايأكلاثينيخدمالذيالخادم:الحكمهذاخذْ

يحتلف-الأمرإنله،يسمحواحتىمعهميأكلفلاثلاثةيخدمكانإنولكن،بذلك

.الفرضإقامةالبدايةمنقرروا.الذينالثلاثةإلمابالنسبة

ويتلونيجتمعونوالعبيدالدعاء،ويتلونيجتمعنالنسوة:الحكمهذاخذ

لهم.!لفلاالدعاءويتلوايجتمعواانوصغاروعبيدنسوةأرادإنولكنالدعاء،

(،الفروضإلىأبالنسبةرجلينيعددنفإ!ن(مائةعددهنبلغولوحتى)والنسوة

نأالدعاء؟ويضلونيجضمعونوالعبيدالدعاء،ويتلونمجئمعنالنسوةأنشرعنافلماذا

فيوردفلقد،كذلكالأمركانص!ذأالنظر،وجهاتمنالعديدفهناك،مختلفالأمر

لاولم+لهميحلفلاالدعاءو!لوألمجثمعواانوالعبيدالنسوةأراد"إن()الجطةخهاية

يمئهي-سوفذلكلأنهناكمخئلفالأمرإن3)النظروجهاتمنالعديدوجودمع

وبالصغار(.بالعبيدالنساءاختلاط)نتيجةبالفجور

ديمىرأفوقاللهم،يحلفلاالدعاءويتلوالمجتمعواأنأرادواإن:رافوقال

فإدنالسوقإلىاحدهموخرجمعَااشخاصثلاثةأكلإنراف:عنيوسفبر

يات(ولمنحوهماالتفتهـان)حنىمعهماالدعاءليرددويدعوانهيناديانهألاَخرين

والأمر،الجمعبصيغةالدعاءتلاوةيمكثهَمافلاينادياهلمإنلأنهما13ينادياهولم

.الفرضإقامةالبدأيةمنذقرروالأنهمهتاكمختلف

لتلاوةبعضهمايدعواأنأراداانهمالوحتى:بقولهالتشريعيوحنانالربيوينهى

إدط:قولهيوحنانالربيعنروىبرحتابررابالإذذلكيفعلاأنيمكنفلاالدعاء

بذلك؟يعلمنافماذا،صاحبهخلفالدعاءأحدهمايرددولممغاشخصان!ل

ويقول،الفرضادىففد)مبارك(يرددولم)الدعاء(سمعإنأنهشرعنافلقد

الوليمة.دعاءيدعلمأحدهماأنيعنيهذإ.إنزيراالربي
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!أثلا"(ثفسط-الدعلا-الصلاة-)الذى.دلتل!وأ

)فلسطين(الغر!منالعلماءجاءعندماهونا:لرافهونارافبررأياوقال

منذلكيسمعاأولم،فليدعالدكاءلتلاوةالاَخرأحدهمايدعوأنارادواإنقالوا:

بابل.إلىيرحلأنقبلرافمنذلكسمعالقدلا،!3لِوحنانألربىِ

كلإن:قولهرافعنيوسفبرديميرافروى:الموضوعصلبإلممانعود

التلاوةويدعوانهعليهيناديانفالآخرانالسوقإلىأحدهموخرجمغاثلاثة

فيإلالئاتريردلمزوطرا:مرفقالمعهماوردد؟عليهناد(إنأب:ويقولطالذعاء(

ينتظرواأنفعليهملل!ذبهر(سوياَ)يجئمعونعشرةكانوا)نولكنثلأثةكانواإنحالة

يأتي.حتى

تعكسانبدفلاالنقيضعلىهناالأمرإنقائلاَ:ذلئاعلىآ!ثيالربيفاعترض

كالثلاثة.ليساالاثنينولكن،كالعشرةفالتسعة،الوضع

مناجتمعواأنهمبما؟أالسببومازوطرا،مررأيمحيتفقالمعتمدوالثشريع

.عشرةمناقليكونواألاانعادةفجرتالرباسمذكرأجل

هكذا)برايتا(فيوردفلقدمعَا،شخصانأكلإنأنهنعتقدنحنأبإّ؟قال

تلكتنطبقوعلام،بمفردهالدعاءمنهماواحدكلفيتلومعاَشخصانكلإنأيضاَ:

لل!ئريعةدارساَأحدهماكانإذالكن،للشريعةدارسينكلاهماكانأن؟!الأقوال

.الفرضالجاهلبذلكويؤديالدعأء،يتلوالشريعهْدارسفإنجاهلاَ!والأخر

بنفسزيرارببعنروايةفيأيضاَو!جلتقلتها،قدالتاليةالجملةإنرأبا:قال

الثالثالشخصفيتوقفالدعاءيئلوا.أناثنانوارادمعاَثلائةأكلإن؟وهيالصيغة

قناولعنالاثنانيتوقفلاولكنوجبتهلتناولأخرىمرةيعودثمالدعاء،ويردد

(لدعاء.يتلوأنالثالثارأدإنالوجبهْ

يتوقفانآخروشخصاٌابنهمحلمابا"11ببارافلمجعلأولمذلك؟!يفعلواأولم

التشريع.فوقفهوببارافإلىبالنسبةيختلفالأمرالدعاء؟ليردداالطعامتناولعن
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السايعالفحدل

دفتيمنآحاورافآشيرافبرومرمريمار،بريهوداالرببمنكلكان

وأكبرحكمةإأكثرهومنبينهممنيكنولمسويًا()يأكلونسوياًالأركفةيطوون

يجتمعواأنفيجبمعَاثلاثةاكلإدنشرعنا؟وقدالدعاء،يتلولكيالآخرعنسنا(

كانواإذااما)سنَا(،كبرهومنبينهمكانإنحالةفيهذاالدعاء،يتلوالكي

فجاؤوا.بمفردهالدعاءمنهمواحدكليتلوأنالأفضلفمن(السن)فيمت!ساوين

قلئمد!ذا.الوليمة.فرضتؤدواولمالدعاءفرضأديتملقد:لهمفقالمريمار،امام

رجعى.بأثرالوليمةألىدعوةفلا،الوليمةالىوندعونعود

؟اخلفهميفولفماذاالدعاءيتطونثلاثةووجد(الخارجكأ)5شخمجماءإذا+

آمين.يردد:فقالبباالرافأما،مبارك،مباركربيد:رافقال

يقولونوجدهمانذلك،يقولزبيدفالراتبينهما،اخلافيوجدولا

يفولونوجدهمف!ن"انبارك1يقولونوجدهمإنذلكيقولبباالرافأما"أنبارك1

"."آمين"فليفل"امبارك1يقولودطوجدهم!ن"مبارك"مباركفليقل""نبارك

أخرى)برايئا(فيووردهو،فنعماأدعيتهبعداَمينيقوب!مَنْ)برايتاإ:فيورد

مشتدأ(يادعاءبعداَمينرددإنمذموفافيعدالأمر،فيتعارضولامذموفا،يعد

مرتفعبصوتآمينيقولابكان.الأدعيةجميعبعدقالهاإذامو(و)نعماالقدس

دعاءلأدأ(العملإلىويقومونانتهىقدالدعاءان)ويعلمونالعماليسمعهحتى

يقولآشيالرافكانحينعلى،التوراةعليهتنصلم"الخيراتوصانع"الطيب

11.الخيراتوصانعالطبب11أدعاء(بيستخفوالاحتىمنخفضبصوت)اَمين!

الربأ"شفىإذاأنهنفسهعلىعهدَاأباهوفأخذزيراالربمرضمرةذال!

العلماءلجميعوليمةاقامشفيوعندماالعلماء.لجميعاحتفالاَيقيمسوففإنه11زيرا

زيرا(:د)رافأباهو()الرب!قالالدعاء،وتلاوةالخبزقطعوق!شاحانوعندما

فقدالراييوحنانالرببتوافىَألا:لهفقاللنا.الخبز()بقطعسيديياتبداانعليك
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ثدا"(دلرقفسل!-لحكها-الحعداة-اكاالذ)لتل!ودا

حانوعندماالخبزبقطع)اباهو(فبداْالخبز؟!يقطحالذيهوالبيتضاحبقالا:

الا:لهفقالالدعاء،بتلاوةعليك!لرا(:)رافدأباهو،)الربيقالالدعاءوقت

الدعاء؟!يتلوالذيهوالخبزيقطعمَن:قالفقدالرأي(بابلأمنهونارافتوافق

نإ:يوحايبنشمعونالربيعنيوحنانالربرواهمامع؟االرأيفييضفقمنومع

كيالخبزيقطعالببتفصاحبالدعاء.يتلووال!يفالخبزيقطعالبيتصاحب

البيت.صاحبيباركحتىالدعاءيتلووالضيفبحرصالخبزيقطع

هذالاالبيتصاحبتُخجلْألامشيئتكالتكن1قائلاَ:يدعويدعو؟!بماذا

شؤونهفيوليفلح:عئدهمنكلماترببوأضافالاَتإ"العالمفيتخزهولاالعالم

أفعالهعلىالشيطانيتسلطولاالمدينةمنوقريبةموفقةواملاكناأملاكهولتكن

منوالذنبوالإثمالخطيئةقيتفكيرأيعلينايسيطراوعليهيسيطروألاوأفعالنا.

11.الأبدلالمأالاَن

الوليمة؟دعاءينتهنيمتمى

امق1كلمةعند:ششترافوقالأنبارك"1كلمةعند:نحمانرافقال

)برايتا(فيوردفلقدالمشنا(،)معلميالتنائيمبينخلافحدثإنهويقاله".يطعم

أنبمااخرى)برايتأ(فيووزد،أدعيةوبثلاثةبدعائنِنيكونالطعامعلىالدعاءان

الطيب.11دعاءانعلىيتفقالجميعانويبدوادعية،أربعةأوأدعيةبثلاثةيكون

و%دعاءينقالفمن؟ذلكحوليخئلفونألا.التوراةعليهتنصلمالخيرالَا"و!انع

إنهقالومن"يطعمأمن1كلمةعندينتهي(،الوليمةأدعاكاأناعتقدأدعيةثلاثة

الأمرليسلا،".انبارك1كلمةعغدينتفيالولبمة()دعاءأناعتقداربعةاوئلاثة

نحمانراففيشرح،اسبابهيشرحشضتوراف،أسبابهيشبرخنحمانفرافكذلك

منإلمماوبالنسبة""نبارككلمةعندينتهيالدعاءأنعليتفقونالجميعإنقائلاَ:

فإنهادعيةثلاثةأودعاءينقالمنولكنحسن،فهذاأدعيةاربعةأوثلاثةقال
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طساي!!ل
يطعم"امن1بدعاءيبداإنهمار:قالحيثعمالاَ،كانواإذاحالةفيلكيقول!

.الأرضدعاءفيااالقدسمشحِدايا1دعاءويضفن

كلمةعخدينتهىالدعاءأنعلىيتفقونالجميعإنقائلأ:ششمتارافوشرح

إنه"قالمنولكن،حسنفهذاأدعيهْثلاثةأواثنينقالمنإلىوبالنسبة"يطعمامن1

+التوراةمن"الخيراثوصانعالطيب11دعاءانيعتقدفهوادعيةأربعةأوثلاثة

)ضهتنصل!ابخيرات"وصانع"الطيبدعاءأنئعلمهل:يوسفرافقال

(.ادعيتهم)مننبزعوهالعمالفحتىالتوراة

الطيب11دعاءانتعلمهلرافعنمرتابرلشموئيلبريسحقرافوروى

بكلمةينتهىولا)مبارك(.بكلمةيبدألأنهالتوراةعليهتنصلم"الخيراتوصانع

(.)مبارك

بكلمةوتنتهي)مبارك(بكلمةتبدأالأدعيةجميعأن)برايتا(:فيوردفلقد

والدعاءباَخر،يتصلالذيوالدعاء،الفرائضوأدعيةالثمارأدعيةعداما(أمبارك

ولا)مبارك(بكلمةتبدأالأدعية0هذمنوبعض،أسمعقراج!ةيليالذيالأخير

(،إمباركبكلمةيبدأولا)مبارلث!بكلمةينتهيماومنها)مبارك(بكلمهتنتهى

امبارك"1بكلمةيئتهيولاْ(إمبارك.بكلمةيبدأ"الخيراتوصانغالطيب11ودعاء

بذاته.مستقلدعاءلأنه

تنصاافيات"وصاحالطيب11دعاءأناتعلم:يعحقبرنحمانراففقال

الحداد؟!فييقولونماذا)برايئاا:!فيوردكماالحدادفىِمنعبرهفقد؟التوراةعليه

الدئان"مباركعقيفاالربيويقول11،افياصتاوصانعالطيبامبارك1:يقولون

يحكمالذيامبارك1دعاءيقالولا"الخيرات0وصانع"الطيبدعاءفيقال".العدل

يتلولبيء.فبدألهفحدثآشي،رافبيمَاإلىزوطرامرذهبفعندما".بالعدل

يا،بالحقتاخذمنيا.دئانياحقياإلهيا،الخيراتصاحياطيب"ياقائلاَالدعاء
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ثدر"(الذتغلمعي!-لدعاءا-4الصدل-الذك!).لتل!ودا

ونحنملكهشىءوكلعدلسبلهجميعلأنيشاءمافيهيفعلعالمهعلىمسيطر

إسرائيلفيالصدعتسدمنيا.وندعوهأمركلعلىنشكرهأنوعلينا،وعبيدهشعبه

11.تحياكىإسرائسِلفيالصدعمذاسد

لهالمصاحبال!الاثنانيقوللكيطعأمهقطع)مناليهايعودالتيالجزئيةميما

(،لطعمإمندعاءبدالهإلىلعودإنه:لولهأبأعنزبحدرافروىالولحمه؟!دعاء

العلماء.براجاالتشريعويأخذ،توقفحيثمنيبدأإنهيقولونالحلماءلكن

الفرسفإنكبار،علماءانكممنالرغمعلى:ششتلرافالطائفةرئيسقال

سناَالأكبرفإنأريكتانتوجدفحينما،بالوليمةالمتعلقةالأمورفيمنكمأفقهكانوا

ثلاثيوجدوعندما(رأسه)ناحيةجوأرهإلىيجلسيليهومنالرأسفييجلس

يجلسوالئالثرأسهناحيةيجلسوالثانىالوسطفييجلسسنأالأكبرفإنارائك

راففسألالأيسر(.جنبهعلىيتكئالطعاميتناولمنكان)حيثقدمهناحية

ويجلسيضصبهليليهمنمحاكبرهميتحدثأنأرادداذاةالطائفةرئيسششت

بالنسبةيختلفالأمرلهفقال(؟!خلفهيتكئلأنهوجههيرى)حتىمعهويتحإث

(.والأصابع)باليدبالإشارةيتحدثونفهمالفرسإلى

)عندا!لقبليديهبغسليبدأ!من:الطائفةرئيسششتالرب!فسأل

حنىويختظريديهنظافةعليحافظوهل؟فسألهسناَ.اكبر:لهفقاله(؟!الفرس

الفور-علىالمائدةلهمجضرون:لهفقال!أأيديهمالجميعيغسل

فسألهسناَ.الأصغرلهْقال(؟!الفرس)عندالأكلبعديديهبغسليبداومن

له:فقال!إيديهم؟الجميعيغسلحتىصتسخةويدهسنأالأ!برظلسومل

ماأعلمإننىشششا:راففقال!الماء.لهيُحضرحتىامامهمنالمائدةيرفعونلا

توجدعندما!؟الطعامحولالجلوسنظاميكونكيف)برايتا(:فيجاءفقدشرعناه

وعندما،قدمهثاحيةيجلسيليهومنالرأسعلىيجلسالاكههـسنأفإنأريكتان
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.الساب!..يلمصل-.

جوارهإلىيتك!يليهومن،الرأسعلىيتكئسناالأكبرفإنارائك،ثلاثيوجد

يغسلالذيهوسناواكبر،قدمهناحيةجوارهإلىيتك!سناَوالأصغر،رأسهناحية

فعندما،الطعامتناولبعداليدينغسلإلىبالنسبةأما،الطعامتناولقبلأولاَيدبه

سناَالأصغرفإنمئةيكونونوعندماأولأيدهيغسلسناَفإن.الاممبرخمسةيكونون

ومَنْيلمِه،منثميديهسناَممبرهمفيغسل،خمسةيتبقىوعندماأولاَيديهيغسل

أحدهمسناَاجمبريأمر)فقدالدعاءيتلوأنعليهالخمسةهؤلاءمنأولاَيدبهغسل

الدعاء(،يتلوالذيهوفبالتاليقبلهيديهيغسلأن

منكلإن:قولهرافعنآلئيبرحياالربيروىحيثراف،رأييؤيدوهذا

حياورب!رافمنكلفكانالدعاء.يئلوانفعليهاكلبعدأولاَيديهيغسل

حيا()الربيأنفرأى،يديئهواغسلقم:لرافرب!فقالربي،أماموليمةفييجبسان

.ْالطعامدعاءتتلوأنمنكيطلبالحسبابن:لهفقال،ارتبكقد

الطريقفيالسيرعندسنَا(الدبرالأفضليةنعطيأنينبغيلاأنهالعلماءشرع

فييسيرانكاناوأبطرابينانحدثاكل،بعدالأيديغسلعنداوالجسوروعلى

نأمنذ)أيئ(:فقاذ،سيدييا)رابين(لهيقلفبمأيآحماررابينحمارفسبق،الطريق

فقالالمعبدمدخلإلى"وصل-وعندمامتكبرأ،أصبحفلسطينعلماءعن()رابينابتعد

لهقال؟!معلمكأكنالمقليلومنذله:فقال،معلميياادخللأبإ(:أرابين

عندإلاسنا(ال!برايأفضليةنعطيأنينبغيلا:يوحنانالربيقالكذلك)رابين(

أنْ)ينبغيالمزوزاتوجدفحين(،الباب)عضادةالمزوزا!1عليهاالموجودالمداخل

نعطيهانينبغيالاالمزوزاتوجدفحينالمزوزاتوجدلاوحإن(الأفضليةنعطيه

نعطبهأنينبغيفلا)مزوزاعليهمايوجدلاالدينيوالمعهدالمعبدولكن(،الأفضلية

المدخلعندا(الأفضليةنعطيهان)ينبغي:تقولأنعليكلكنايضاَ!هناالأفضلية

بالمزوزا.اللائق
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الأحدا"(تفسها-الدعا--الصدر!-الذكا)لتل!ودْا

للمدعوينيحللا:قولهرافعنشيلتبرشموئيلرافبنيهودارافروى

.الطعامهذامنالخبزيقطعالذيالشخصيطعمحتىشيئَاياكللراأذالطعامعلى

إنهذلك؟مننستنثجوماذا"،يطعم"انقحِللقد:وقالسفوارافجل!س

معلمه.لغةينقالاانالمرءعلىينبغي

أحدهمافلينتظرواحد(إناءفيمعَاالطعامشخصانتناول)إذاالعلماء:!ثرع

منهوالخهشيقطعمنبعضأبعصَهمينتظرفلاأشخاصثلاثةكانواإذاأماالاَخر،

.بيدهفالأمرعليهسناَمنهالاكبرأومعلمهيقدمأنأرادإذال!شأولاً،يدهيمذ

فجلسقطيناَ،رافبرشموئيلرافبيتفي)ولممة(لابنهصنعحنابربرراباه

نأالعريسعلىمجبإذ(الوليمة)آدابابنهيعلموأخذالمائدةعلىحنابربرراباه

المرددونينتهيأنبعدإلايبدأأنالخبزيقطعمَنعلىينبغيلاقائلاَ:الخبز،يقطع

معظمولماذا:حمابررمىلهفقال.المرددينمعظمحسدا:.راففقال:اَمينقولهمن

لنالدعاءفإنالمدعوينمنقلةردد.إذا.بها،إلايكتمللنالدعاءلألىددينإ13)1

حيمسُاآثم،فإنهاللازممناكثرويطيل)آمين(يقولمنكل)ن:لهفقال،يكتمل

بنوناومخطوفةبفتحهَمحُركةبألف:آمينيرددواانيبغيلاأنهالعثماء:شرع

.للأصواتترديدمجردأي،يتيمةآمينتكونانأو(مسموعة)غيرمقطوفة

يلقيه.أنيريدعبءوكأنهالدعاةقولفييسرعولا

آمينقالومن،أبناؤهلمتمسوف،يتيمةآمينقالمنكلإن:عزايابنويقول

مقطوفة)بنون(آمينقالومن،عمرهيُخطفسوفمخطوفةبفتحةمحركة)بالف

.عمرهيطولسوف،آمينكلمةفياطالمنوكل،عمرهيقطفسوف

فيفأسرعحيابرشيميراففجاءوليمةفيوشموئيلرافجلسأنحدث

قنحن!؟الطعامتشاركناأنتريدهل:لهراففقالا:الدعاء(يشاركهماإحتىالأكل

واحضرواالغرابعشلىأحضرواإذا:شموئبللهفقال،الطعامتناولمنانت!ينا

وتشاركنا.إليناتنضبمن01فيمكنيمامةلراف
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السابعالفصل.

الرجلجاءلقدآحا،.فقالوا:لرافوليمةفيرافتلاميذجلسأنوحطث

يتلوالذيهوسنأالاكبرأنترونالالهم:فقالالدعاء،لناسيتلوالذيالعظيم

هوسناَاكبرإنيقولالمعتمدالتثريعلكن؟الحاضرينبينمنالاكبرأيالدعاء

النهاية.فيجاءيانحتىالدعاءيتلوالذي

عليه،محرمةفهي)دماى(:منهاالعثرإخراجفيالمشكوكالأطعمةيأكلمن

لهويحلفقيراَرجلاًبذلكويصبح،مشاعأملاكهأن()يعانأنفعليهذلكارادلىان

المشكوكالأطعمةمنيكلونالفقراءأنالعلماء:شرعحيثمنها(،يكل"نعندئذ

رافوقال(الحربمنعودحمهم)بعدالملئاجنودوكذلكمنهاالعشراخراجفي

فيالمشكوكايأطعمةمنيأكلونلاالملكوج!نودالفقراءأنشمايأتباعشرعهونا:

منها.العشرإخراج

أئصبةأي)التروما(منهأخ!تالذي!ريشونأمعسرالأولالعشريأكلمن

فبلجاءالذياللاويحالةفيالاقولهإلىحاجةفيولسنا:واضحهذا:الكهنة

هذامنالكهنةنصيبيُخرجانقبلالسنابلمنالصثر(على)وحصلالكاهن

عليهحصلالذجماالأولالعمثرإن،لفيشريشغننقلأأباهوشرعوكماالعشر،

استناداَالكهنةنصيبمنهيُخرِجلانصيبهمالكهنةيأخذأنقبلالسنابلمناللاوى

قلتفأناالعم!ر"،منعُمثرأالربرفيعةمنترفعون21لأ8/1عددفيوردماإلى

العُشر،منالعُشرالكهنةفنصيبالكبير،الكهنةنصيبوليسالعُشرمنعمثراَلك

النيالغلالعلىأيضاَينطبقهذافهلكذلكالأمركانإذايأبيّ:بباراففقال

.ترفعونعطاياكمجميعمن1892/عددفيالتوراةعليكردت:لهففال؟)تكوم

السنابللكنلا؟أمنصيبهيأخذأنوللكاهنغلةيعديكؤَمماهلترى؟!فماذا

الكاهن.يتقدمأنللاويويمكنغلةلَعدلا

إليهوأضافافتداهأنبعدللمعبدولفطعاماياوالثافيالعشريكلمن

أعطىمنعلىئنطبق3!الأقوالتلكتنطبقشيَءأيعلى،واضحهذا:قيمتهخمس
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لرثلا"(قفسه!-الحكاء!4ده-)الخك!التل!ود

ون)يحولالاالخُصسانذلكمنونتعلمالخُمس.يغطولمألأساسيةالقيمة

(.الطعاممشاركف

نألهيمسنىلكيالزيتونةحجمفيطعاماَوأكلبخدمتهميقومالذيالخادم

ذلك.علىلينصفجاءمكانفييستقرلاالخادملأنواضحهذا:معهمالدعاءيتلو

)عممثليعدالا13ؤلماذامعه:الدعاءويئلونمعهمجتمعونوالسامري

معيجتمعونلاأنهم)برايئا(:فيوردفلقدا3العامةأي(الأرضشعب-هآرتس

الدعاء.تلاوةاجلمنالعامةاي(الارضشصب-هآرتس)عم

العشور،ويخرجالطهارةبأحكاميلتزمأي)حافير(يعدالشامريإن:أيىفقال

يا(الأرضشحبهاَرتس-.)عممن)نهالسامريعىقلتلوحتىرابا:.فقال

حيثميئيرالربيمع(الأرضشعبهآرتسس-)عمبشالطالعلماءاختلفففدالعامة

يحرعرلاالذيالشخصإنه(الأرضشجمبهاَرتس-)عمهممن)برايتا(:فيورد

الشخصإنهالعلماء:وتاكميئير.الرببنظروجهةح!شدهذا،طعامهطهارةعلى

كماالعشريخرجونالسامريونهموها:ينبغي.كمائمارهمنالعشريخرجلاالذي

يطبقهالثريعةكلمار:قالفلفدابتوراة،شرائععلىيحرصونلأخهم،ينبغي

الديهومنألعلماء:شرع.إسرأئيلبنىمنكثرفيهايتشددونفإنهمالسامريون

قراءةيقرألاالذيالشخصهو(؟!الأرضشحمب-هآرتس))عمعليهيطلق

هو؟يقوليهوشعحالربيلكنإليعزر،الربرايحمبمبالشزوقوقبلليلأاسمع

الشخصهو:عزايابنويقولالإة،قبلالتفلين)1(يضعلاالذيإلاثسخص

هو:يوسفبرناتانالرب!ويقول.ملابسه)تسيتسيمشا()2(بأهدافيلتزآلا-الذي

لوسفبرنالانويمولا،منزلهبابعلىالعضادةالمزوزا!1لضعلاالذى.الشخص

.صهامشراجح(1)

.صهامشراجع)2(
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الساب!بابفصل

حتى:أَخرونوقول،المثريعةدراسةعلىيربيهمولاابناءلديهالذيالثمخصهو

)عممنفيعد(الأحكاماستنباطي)1بالجمارايشتغلولمالشريعةوروىقرألو

الاَخرين.برأييعملالتشريعإنهوناالربيويقول(.الأرضشعب-هآرتس

منوهوطعامهإلىئحليفابرمنشبارافيضمأنيقبللمحمابررميأنحدث

قا!حما،بررميماتوعندما(معهمالدعاءالتلاوة3ونحيلتا2وسفرياسفراشرع

يتلوالكيتحليفابرمنشيارافيضمأنرفضلأنهحمابررميماتلقدرابا:

يشتغلولمالشريعةوروىقرألوحتى:آخرونيقول)برايتا(:فييردالمالدعاء(.

الأمرإنإ؟الأرضشعب-هاَرتس)عممنفيعد(الأحكاماستنباطي)1بالجمارا

حمابررميلكنالعلماء،معيشتغلكانلأنهئحلبفابرمش!يارافإلممابالنسبةيحتلف

العلماءتعاليميسمعكالنإنهعنهيقلالممنشيا،1رافمكانةعنبدقةيتحرلم

الشريعة3دارسيكأنجبويصوكها

الغلةأوبالثماريتعلقوفيما)طيفل(:العشرمنهايخرجلمالتيالأطعمةيكلمن

يجتمعودطلأفهم،واضحفالأمربعد،العشورأوالكهنةنصيبمنهايخرجاالتي

عنهنهىماكلالنمعلىإلىحاجةهناكفليسعليها*الدعاءتلاوةأجلمن

.المثقوبغيرايأصيصمثلالحلماء،

الأمرإن:ألكهنةفصيبأالتروما!منهيؤخذلمالذيالأولالعشربأكلمن

كومةمنوأخذالكاهن)اللاوي(سبقإنحالةفيإلاشرحإلىيحتاجولا،واضح

فيوردماالىرفقَاوينسب،اللاويينسفرفيوردتاليأللأحكانفسيركتابصفرا:063")1(

ال!عاي.بريهوداالر؟الىاليمود.

فيوردلماوففاوينسب!ال!ية،العددسفرفيوردتالتيللأحكامتفسيركتاب:ْسفري063،)2(

.شمحونالربالىالتلمود

شمحائحلالربيالىوينسب،الخروجسفرفيوردتالتيللاحكامتفسيرنحيلتا:كتابء73)!لا)3(

.يوحايبرشمعرنوالرب
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ثدا"(الأتغسها-الحكلا-4ادحعدل-أال!كرالتل!ود

كماإنهليقولفجاءلأيئ،ببا!افقالهما!عيتفق()التشريعإنتقول!فربما.(،)الغلة

لأبي.ببارافقالا

ولا،واضحالأمرإنيُفتد:ولمللمعبدوقفطعامأيأوالثافيالعشربأكلمن

الخالسبيلىفعلى،الثانيالعمث!ريفتدلمأوافتداؤهتمالذيعلىينصأنإلىمجتاج

بفضةافبعه251الم4تثنيةلاال!ِبقالحيمثإآسيمود!()1(بالفضةيفتدىالذي

أماتصويرأوشكلعليهايوجدالتيالفضةخناالمقصوديدك".فيالفضهّو!ر

فيالربقالففَدبفضةيفتدهاولمبارضوافئداهاللمعبدأوقفتالتيالأشياء

11.لهفيجبعليهتقويمكفضةخمسيد"يز2791/لاوي!،

واضح،الأموإن:الزيتونةحجممنأقلشيئاَوأكلبالخدمةيقومالذيالخادم

كل:فقالالأخيرالمشرعأما،الزيتونةحجنمفيشيئأكل:الأولالمشرعقالفلقد

الزيتونة،حجممنأقلشيئاَ

منفعلى،وا!حالأمرإنمعه:ال!عاءيتلونولامعهيجتمعونلاوالفريب

روىزيراالربيلأن،يغطسلمولكنهختنالذيالمتهودعلى؟الأقوالهذهتنطبق

التطهير(مغطس)فيويغطسيُختنحتىمتهوداَيعدلاإنه:قولهيوحنانالربعن

الأغيار.منفهويغطساانهوبما

ب(:)منشاالنانىالنشريع

الدعاء.تلاوةقييشزكونولامعهميجتمعونلاوالصغاروالعبيدالنساء

دعاءتلاوةوفيالطعامفيمعهميشتركمنياكلهأنيجبالذيالقدرموما

البيضة.حجمفييكون:يهوداالربب.ويقول.الزيتونحبةحجمفييكون3الوليمة

رسم.أوصورةعليهايوجدلاالتيالفضيةالعملةهيالآسيمونإنشرحهفبراَشييقرل(1)
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السايلأ.-الفصل

:(لالجماا)لشرعا

قالالدعاء؟نلاوةفييشزكونولامعهميجتمعونلأوالصغارالعبيدالنساء

النساءيعدلاحينعلالحضور(ضمن)يعدونهالمهدفيالطقلإنةيوسيالربي

قالواأنهممنالرغمعلى:قالإذ،ليفي!وشعبنالربيثحفلقدوالصغاروالعبيد

الربيوقالأفراد،العشرةضمنبعد،الطعامفيمعهميشةشكلاالمهدفيالطفلإن

منوهناكالع!ثرة،بهتكملالعبداليهمانضمإذاألتسعةإن:ليفيبنيهوشع

ع!ثرةمجدولمالمعبدإلىدخلإليعزرالربيأنحدث:وقالذلكعلىاعترض

اكتملالعتقفبعدالعشرةبهوكملعبيدهأحدفأعتقفقط(تسعة)وجدأشخاص

فعلوكيفواحداَ.وأستبقىواحداَفأعتقعبدانلديهكانوينالعمثرة،العدد

لاوفيفيوردماإلىاستنادأتعدىفقدعبدهيعتقمنيهودا:را!يقلالم3!ذلك

فلاْنحتلف،فالأمرفرضلإقامةالعتقكانإنالدهر"3إلىاتستعبدوخهم25461/

مختلف.الأمروهنافرضا،الجماعةتقيملكيإلاالتعديمجل

يحظىحتىالى-المعبددوماَيبكرأنالإنسانعلى:ليفيبنيهوشعالرب!وقال

أجرهميعادلأجرهفإنبعدهفردمئةجاءفلو،الأوائلالعشرةضمبئيكونبأن

أجرعلسيحصلأنهالمقضودجميعاَ؟ااجرهمعلىسيحصلأنهتظنوهلجميعاَ.

)أيعشرةيمثلونالعهدوتابوتأفرادتسعةمونا:رافقالجيحاَ.اجرهميعادل

فقال3!جلالتابوتوهل:نحمانرافلهفقال(الجماعةلصلاةاللازمالنصاب

مثلالتسعة))نله:افقالوا.مجتمجونعشرةوكأنهدايبدونالتسعةإنهونا؟راف

أيضاَ.يتفرقونعندماالعضرة(مثلالتسعة)إن:لهوقالوايجتمعونعندما(العشرة

وهل:نحمانرافلهفقال!سويَا؟السبتيومشخصاناجتمعإن:آميراففقال

فيللتففهالشريعةدارسيمناثناناجتمعإنآمي:الربيفقالرجل؟!السبت

ورافأنامثلى:وقالمثالاَحسداالراتفأعطىثلاثهَ؟يعدونفهل،الشريعة

الربيفقالحسدا.ورافأنامثلى:وقالمئالاَششتالرافوأعطىشئشا،
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اللحلا"(تفسي-العكبه-4الصدا-)دطكلالتل!ود

الدعاء.تلاوةفييشركونه(البلوغعلاماتعليهظهرت)الذيالصغيران:يوحنان

لمدانالدعاء(،)تلاوةفييشركونهشعرتانلهظهرتالذيالصفيرأنضرعناولقد

فيتناقضرهناكالصغيى.حالةفينسشددأنينبغيولا.يشركونهلاشعرتالنليماتظهر

شعرتانلهتظهرلموإن،يشركونهشعرتانلهظهرتإذاقلتفأنت،التشريعصلب

يقصدفماذاالصغير،حالةفينتشددأنينبغيلاوتقولتعودثميشركوئه،لا

لهتظهرولمواحدَاويومَاعامَاعشرثلائةبلغمنمعِندققالايمَصذ3سريعباك

.الشعرتان

نا:نحمانرافقالهمامعيتفقلكنهالاَراء،هذهمحي!فقلاالتشردعإن

وراباأب!انحدث.يشاركالذيهوالدعاءيتلوشيءأيعلىيحرفالذيالصغير

وأين،الربالمما:لهفقالاالدعاء؟أنتلولمنراباه:لهمافقالراباهامامجالسينكانا

:راباهلهمافقالالسماء،إلىواشارْفخرجأب!أماالسففإلىرابافأثعا!3!الربيقيم

ولادته.منذيعرفالفصيحإدط:يقولونفالناسالعلماء،منتصبحانصوفإنكما

ثسعةأكلإدط:رافعننقلاَشيلتبرشموئيلرافبنيهوداالربيوقالط

ففالالدعاء(تلاوة)فييشتركونفإنهمخضرواتواحدواكلحنطةاشخاص

كانواإنوماذا،أشخاصثمانيةكانواإنوماذايهودا:رافسألتلقدزيرا:الرب!

إلىيحتاجلافالأمرستة،كانواوإنيختلفا،لاالأمرتلهفقال!3ايثحخاصسبعة

الحالةإلىبالنسبةفالسبب،السؤالبعدمفعلتخيراَيرميا:الرب!لهفقاك.سؤال

الستة)حالةأي!ضاًالحالةهذهوفيحئطة(،تأكلالتي)هيالأغلبيةأنهوالأولمأ،

نامجبالأغلبيةأنزيرإ(،)إلربياعتقدفقد!حنطةتأكلالتي)هيفالأكلبيةافراد(

واضحة.تكا!ن

سويَا،الخبزشطائرلِتناولانكانا)زوجته(والملكة"يناي"الملكانحدث

من:لزوجتهفقالالدعاء،معهمايتلوأحداَيجدالمجممِعأ،العلماءالملكقتلوبعدما
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ألللماب!.!فصل

رجلاَلكاحضرتإذابانهلياقسمله:فقالتلنا،الدعاءليتلورجلاَلنايرسنل

شيطحبنشمعبرنلهفأحضرتلها،فأقسمأذى،بهتلحقفلاابدعاء(اليتلو

لهلمحمال،لكمنحثهالذيالتكريممدىانظر:لهفقالوبينها،بيةفأجلستهأخوها،

48/أمثالفيوردماإلىاسئناداَاعزتنيالتيهيفالتوراة)توفرني(تكرمنيلمانت

ينصاعلاإنهانظريلزوجئه(:يناي)فقال،اْاعبَنقتهاإذاتججدك،.فتعليك"ارفعها

لمانه)حيثالدعاء؟أتلوْكيف:فقالعليها،الدعاءليتلوكأساًفاعطوهللأمر.

وأحضروا،الكأسفشرب"3!واصحابهيثايأكلانامبارفي1اقؤل()فهل(يأكل

يوحنانالرب!عنآبابرحيارافبنآباالربيروىالدعاء.فقالأخرىكأساَله

لأنهفعلهماعلىأحديوافقهلمأي،نفسهمنذلكفعلشيطحبنشمعونإن:قوله

لمإنهم:قولهيوحنانالريعنآبابرحياالرب!روىحيثالدعاء،وقاليكللم

منالزيمَونحبةحجميعادلمامعهمالدعاءيتلومنياكلحتىالفرضيؤدوا

لوحثى(معهم)واتكأصعدإذاقائلاَ:جمليئيلبنشمعونالرب!فحارضه.الحنطة

)الطعام(،معهمشاركهمقدف!نهواخدةجافةئينةمعهمأكلاوآالإدا.معهمتناول

الجنطة.منالزيئونحبةحجميعادلمايأكلحتىالفريضةيؤدوالمولكن

إلامعهميتناولالملوحتىرابا:عنروىيهودابرحنارافأنأيضاَوردولقد

الفريضةيؤدوالملكئهم)الطعام(شاركهمف!نهجافةتينةإلامعهمياكلولمالإدام

الحنطة.منالزيتونةحجميعادلمايأكلحتى

ورقهْ)معهم(فىإذاهو:المعئمدالتشريع.بىاباعننفلاَيهودابرحنارافقال

)الطعام(،شحاركهمفقدالمختمرالعنبعصيرمنكاساَوشربالخضرواتمن

:نحمانراففقال،الحنطةمنالزيتونحبةمقداريأكلحتىالفرضيؤدوالملكنهم

شرعفقديشوعأما"،المن11نزلعندماااأطعمامن1دعاكالإسائيلشرعموسىإن

دعاءشرعافقدوسليمانداودأما،فلسطيندخلواعندما"الأرض11دعاءلهم
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حدلم(دهتفسير-الخ!اء-4الصلا-الذكر)ألتل!ود

القدساجلومن،شعبكإسائيلأجلامن1داودوشمرعالقدلس"مشيدايا1

11.المقدسالعظيمالبيتاجلمن"سليمانوشرع"،مدينتك

بيتار،قتلاجلمنيفنهفيتشريعهتمفقدى"الخيراتو!انعالطيب11دعاءاما

يفنهفيوشرعواار)1(،بيتأقتلىبدفنالسماحفيهتماليومذلكفيمتنا:راتقالهحيث

و"صانعاجسافىهم،تتحلللملأنهم"فالطيب""،الخيراتوصانعالطيبدعاء"

بدفنهم.سُمحفقد"الخيرات

11،يُطعمامَن1ْدعاءالأولالدعاء:الطعامأدعيةترتيبهوهذاالعلماء:ثرع

الرابعوالدعاء"القدسمشيد"ياالثالثوالدعاء"لأرضادعاء11الثانىالدعاء

)2"بمواساة(الثالث)الدعاءيبدأالسبتيوموفيا،الخيرا!مااوصانعالطيب11دعاء

.بمواساةوينتهى

وأ،فليقلالمواساةفي"السبتقدستمن"ياقولأرادإذاإليعزر:الربيفقال

الطي!)دعاءيفنهفيالحكماءشرعهالذيالدعاءفيأو)فليقلإ،االأرضا11في

فقظ،المواساةدعاءفييقولهأنيجب:يقولونالعلماءلكن،فليقل(الخيراتوصانع

ذلك.بعدرايهمفيالعلماءوتراجع

؟!التوراةعليهنصتالطعامعلالدعاءتلاوةأننستدلأينمنالعلماء:شرع

111تثنيةفيورد.ماإلىاسشاداَ 5 / Aامنادعاءاي11تباركوشبعتأكلتفمتى

ثم(الجماعيالدعاء)تلاوةالوليمةدعاءأيإلهئه"الرب11بعدهاوردثم"يطعم

كربجنوبمنمقراتكيلوبضعةبعدعلىيهودا،جبالفيتقعقديمةفلسطينيةمدينةبيتار)1(

لشمعونالأخبرالملاذكانتأنهاحيثايركوخبا"تمرذْفيرئيَادورَاالمدتهذهولحت،القدس

منم135عاماَبمنالتاسعقيالرومانتمكنولكن،الرومانمنفيهامجتميلكيبركوخبا

بتار".قضلىاعليهموأطلق،المدينةسكانوذبحبركرخبا،وقتلالمدينةاحتلال

واسِنا-بكلمةويسهىيبداالدعاءأنذلكمعخىشرحهفيرآشييقول2!)
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طللعإب!الفصل.

مشيدايا1دعاء-ايالجيدة"11وردثم،الأرضدعاءايالأركا"الأجل1ورد

إياهأعطاكالذي"ولبنانالجيدالجبلاهذأ3521/تثنيةفيأيضاَوردكما"،القدس

التيالأدعيةألىتشيرالفقراتتلك"،الخيراتوصانعالطيب11دعاءإلىإشارةأي

علىنستدل!3الطعامقبكالدعاءَتلاوةعلىذمشدلاأينفمنالطعامتناولبعدتقال

نأالأَوْلىمنأوليسالدعاءيتلوشبحف!نالأَوْلى"امعيار1تطبيقخلالمنذلئا

أ؟8/تثنيةفيوردمايكونأنبالضرورةليس:ربيفيقولجائعاَكانإنيتلوه

فاستصد-الوليمةدعاءأما"يطعمامن1دعاءإلىإشارة"تباركوشبصتاأكلتافمتى1

دعاءألىجشارةإهي"لأرضالأجلا1وجملة"معيالرب"عظموا344/مزامير!ن

تئنيةفيوردكما"،القدسمشيد"يادعاءإلىإشارةوهي"الخيرأت11وردثمالأرض

"الخيراتوصانعالطيب11دعاءإلمماإشارةوهي"،ولبنانالجيدالجبلأهذا51لم3

يفنه.فيتشريعهتمالذيالدعاءوهو

علىنستدلأينفمنالطعامتناولبعدتتلىالتيالأدعيةإلىلَشيرالفقراتتلك

تعنيوالتي"أعطاك"التي815/تثنيةفيوردمما؟أالطعامقبلFIr,01تلاوة

(.الطعامتناول)قبلأعطاكانبمجرد

فلقداةَوْلمأ،امعياروأستعمالالقياسالأمر.إلممايحتاجلا:يسحقرا!يقول

،الماضى(الزم!أقيبَارَكتُقرأولاوماءك"خبزكافيبارك23251/خروجفيورد

نأكله؟أنقبلخبزعليهيطلقوهلالأمر()بصيغةباربكولكن

"-عحدا13بر9ْأولصموئيلفيوردفلقدضرورياليسهذا:ناتانالربييقوذ

يإبهل.لاإلشعحبلألىْ،ليأكلالمرتمْعةإلىصعودهقبلتجدالْهللوقثالمديئةدحْولكما

فبليُتلىالدعاءأن)أي".المدعوون-يأكلذلكبعد،الذبيحةيباركلأنهيأتيحتى

شحوئيل.:ويقول،ثرثاراتالنساء-يأن!شماؤول(3)إلى-الكلامأكثرنولماذاأ!ل(

فوقفماكتفهْامن921/أولصموليلفيوردحيثشاؤوك،جماليشاهدنحتى
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ثدر"(الز!سير-الحكاء-4الصدا-)اسك!التل!ود

شَعذىأنين!بغيلالأنهذلئأْ:يوحنانالرليماويقولا".الشعبكلمنأط!ل!ان

قليلاَ.ولود)شموئيل(أخرىسلطةعلى)شاؤول(سلطة

تلاوةعلىنستدلأينفمن،الطعا!علىالدعاءتلاوةعلىالدليلوجذناولقد

نلوكنافإذاالأَوْلما"11معيارمنذلكعلىنستدليثممعئيلالربيلَال؟الئريعةدعاء

مورافيعلى.الدعاءةيتلىأنفالأَوْلى.الدنيا،بالحياةالمتحلقةالأمورأجلمنالدعاء

الشزيعة(.ْي)1الآتيبالعالمالمتعلقة

هدْا:البربيْيبشمعئيلعنينثبمقئيلالربب0تْلاضيندْأحد.نجمايْىبرحياالربيلمحيقول

وردثمااأعطاكالتني.ابخيدةإضْىلأفيلأجكْ.اإا851/ْتثئطِفْيوردفلقد-صْروهـلاَليس!

التيؤالشرلعةْ!بإبؤ!يةالحجارةلوحىافاعطيك1201-4.2/خروفيقْيذلكقبل

.َ".َلتعليمهمكتبتها

وعلىالخير،عكالدعاءتلاوةوجوبخا.ننمحتدكْعلىأينمنميئير:ْالرببويقول

بمعنى"إلهكالربأْغطاكالقنيا85101ْ/تثنية!اوردفاإلماأشثناداَايضناَ؟!.ال!ثر

".شبراًأمخيرأكالْتسواءالأمؤركللكيقدرالذي

وكلمةالجيدة"اأؤردفلقكضروبَىياَ،هدْاْليسقإبئيرإ،.بنيهوداالرببففأل

!الحاَ"،.تعفيماَاعطيكمالأنى4/21ْامثالواي!أَوردكما؟ْالشريعةتعني""الجيدة

352/تثنبةفيأيضاَفالولذلكالفدس""تشببددعاءإلمماإشارةولالجبدة11فبهلمة

11.ؤلبنانالجيذابخبلَ"هذا

11،ابخسنةالإرض!اايقلْلممنيقول!:إليعزرالرب!إن.)برأيتا(:فيوردلقد

دعاءلْأداود"بينَاأملكوت1يقل.لمْومن.االأرض11دعاءيْاالواسعةالجيدة11

.الفرضيؤدلمفإنهالقدس!"امشيد1

الذيالختان)عهدالعهدالأرض!()دعاءفيتذكرأنيجب؟هزاقينناحومقال

ويقولالشرلعة،فيهيذكرأنلمجب:يوسيالرب!ويقول(،إبراهيممحالربقطعه
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اللمصاب!.الفصل

بثلاثةمنحتالشريعةلأنالشريعةرذكعلىالعهدذكريقدمأنيجببليمو:

عهداَ.عشربثلاثةمغالختان(1لكنعهود)1(،

فلا/ينقص،آخرهوفيالدعاءبدايةفيشكركلماتيرددأنيجب:آباالربييقول

في"الأرضتمنحمن"يابالدعاءيختممنوكلمسشاَ،يعدمنهينقصومنمنه،

جاهلاً.يعدفإنهالفدس"مشيد"يادعاءفي"إسرائيلمنقذاياواالأرض"،11دعاء

اْداودابيتاملكوت1ويذكر11الأرض11ْدعاءفيوالشريعةالعهديذكرلامنوكل

.الفرضيؤدلمفإنه"القدسمشيد"يادغاءفي

منكلإن:معلمن!فولآحابريعقوبعنروياذ.إيلعاالربيبؤيدوهذا

دعاءفيداودبيتملكوتويذكرالأرضدعاءفيوالصمريعةالعهديذكرلا

.الفرضيؤدلمفإنه"القدسمشيد"يا

أحدهم:فقالذلكحولوالعلماءدوستايبنيوسيآباالرببمنكلواختلف

وقال،بالفرائضبالالتزابمفيهنقرانيجبابخيرات"وصانعالطيب11دعاءإن

فإنه-"بالفرائضبالالتزامفيهنقرأقايجب1:قالفمنفيه،نقزأنينبغيلاالاخر:

اناعتقدفإنهفيه"أَنقرلمجبأالا1:قالومنالعلماء،وضعمنعاءtأناعتقد

.التوراةعليهنصتالدعاء

يهودا.:ربيبريوسيالربيقال%ا؟االقدمماابناء1دعاءنخئمكيفالعلماء:شرع

نقؤلولاإسوائيل"مخلصاي!1نقولفهلإسرأئيل".مخلص"ياب()نختمه

ايضاَ."خلمإسرائيلايا1يقالبل!"3القدسمشيد"يا

،الاجتماعخيمةفيسيناءنط،اماكنثلأثةفي)سرائيللبنيمنحتْالتوراة)نشرحهفيرآشييعْول)1(

ذلكوردعهد،يعُطعكانالأماكناتلكمنمكانكلوفي،موآبعرالهوتوفيجربزيم،جبلوفي

37.صفحةوجهالجانحةبابفي
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الؤثد!"(قفسيد-الحكلاء-الصلاة-الذكر)التل!ود

الدعاءبداوعندما،الطائفةرئيسبيتإلمماذهبهونارأفبرراباهأنحدث

قالبل،مدينتكوالقدسشعبكإلمرائيلارحماللهميقلفغمنهماواحداَاموأقال

مشيدولا-إسرائيلمخلصياقالإحيثالاثفينبذكرالدعاءوأنهىمنهـ،،أمراَ

نأ)برايتا!فييردالم؟أالاثنينبذكزيحْتمأنالعظمةؤطهحسدا)راففقالالقدلب!(.

نختملايقولدريي،الموضوعصلبإلىلْعودالأثنينبذكرنختنمأدطسافي:يقوكربي

ومنالأرضاجل"مننقولنحنوقارربيقولجملىليفي"-فاعزضإلاثننِببذكر

ومنالأرضأجلامن1ونقول.الطعامبحبالأرض،لنيعنيومذاالطعابم"إجلْ

إسرائيلاصطفيتجمن"ياونقولالثمار.ضثح!ثالأرانيعنيومحذااالثماراأجل

اصطفيتمنايا1ونقول،المواسمتمَدسالتيميإ!رأئيلأنيعنيوهذا"والمواسم

الشهور،أوائلتقدسالتيهيإسرائلِارْيحني-.وهذاا؟إالمئنالوراوأهاةإسائيل

.دعاءانلأنهما"والمواسم!المرائيلالسبتأصطفيتمن"ياباستثناء

دعاءَيعتبر(واسرائيلللسبتاصطفيتمنياحالة)فيهناا3الاختلافوما

وكلدعاءانفهما"(إسرائيلمخلص"وياالقدسمشيدياحالة)فيمناكأماواحدأ،

بذاته.مستقلمنه!

,ISLIمعنتعاملأنينبغيلالأنهمخشلفين؟!امرينبذكرالدعاءيختمونلا

الدعاءبدأإنإنهششمسَا:الرببقالالأمر؟!انتهىوبممجه!عات،وكأنهاالؤصايا

بدأوإن"،إسرائيلنحلص"يابقوليختمهالن.فعليه"إسائيلشعبلشا"ارحمبقول

رافوقال"،القدسمشيديا11بق!ليختمهأنَفحليهالقدسبى"ارحم11بقوليالذعاء

مشيد"يابقوليختمهأنفعليهأسرائياى"ارحم11بقولالدعاءلدأوإنحثىنحمان

إسرائيل"منفييجمعاورشليميبنىالزب147/112مزا.ميرفيرردلاْثه"القدس

.إسائيل.مُبعدىيجمععندما؟أورشليمالبرب1يبنيفمتى

أفقطلاإننيلهفقاللشا،يشرغكيسيدناليحضرحسدا:رافإلممازيزاالرببقال!

رئيسبيتإلىذهبتعندمالهفقال!3تعنيماذأتلهفقال!أشرعه؟فيلالطعامدعاء
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للساب!الفصل

الحية،مثلنحوىرقبتهيمدششتبراففإذا،الطعامدعاءبتلاوةقمت،الطائفة

فيالرببوحدانيةوالإقرارالتكلبفقبولاأوالشريعةاوالعهدأقللملأننىولماذا؟!

حننئلِرافاتبعتلأننىالدعاء(؟!)فيتذكرهملمولماذازيرا!الربي)فسألهالدعاء،

اندعاء!)فيبالفرائضوالإقراروال!ثريعةالعهديذكرلمإن:قولهرأفعنروىالذي

وقبولالشريعةولأنالنساء،أجلمحنيكنلمالختانعهدلأن،ْالفرضادىفقد

رالتلمودالمشناجملماءْكلتركتوأنتوالعبيد:النساءأجلمنيكونالمالتكليف

.رافلالهماوالبع!

الطيب11دعاءفييذكرأنالمرءعم:قولهيوحنانألربيعنبرحنابنراباهروى

مننتعلموماذا"،الرببوحدانيةوالإقرارالتكليفاقبول1ااالخيراتوصانع

ليسفإنه"الرببوحدانيةوالإقرارالتكليفقبولامنيخلو3دعاايإن13ذلك

الصكليف"اقبول1يذكرأنالمرءعلىزيرا:الرب!قىالمرةذاثيوحنانالرببقالبدعاء،

فيومرةالخير")1(صانعالدب11دعاءفيمرةمزتين،"الرببوحدانيةوالإقوار

اقبول1كلمةنذكرأنفينبغي،كذلكالأمركانإذا"،القدسمشيديا11دعاء

االخيراصانعالطيب11دعاءيخامرة،مراتثلاثاالزببوحدانيةوالإقرارالتكليف

فينذكرهالالماذاولكن"،الأرض11دعاءفيومرة"القدسمثتيد"يادعاءفيومرة

دعاءوكذلك،بالفعليسبقهالذيبالدعاءيتصلالدعاءهذالأن!ا؟ا"الأرضدعاء

لأنااالرببوحدانيةوالإقرارالتكليفقبولاذكرإلىيحتاجلا"القدسمشيد"يا

1هذا th.عشيدايا1دعاءأنمنالرغمفعل،يسبقه.بالفعلالذيبالدعاءيتصل

انهبمالكن"الرببوحدانيةوالإقرارالتكليفقبولاذكرإلىيحتاجلاالفدس"

التكليفاقبول1الدعاءفييذكرألااللائقمنفليسداود"،بيتملكوتإلمايتطرق

يذكرأنيجب(:يوحنان)الربيقالكذلك:ببارافففال"،الرببوخدانيةوالإقرار

راعىراعحنا،يعقوبواصطفىا!طفاناالذىمخلصناخالقناعظيمنامليك!ناابانالِغول:أي)1(

.آخرهالىللجمغالخيرصانعالطبالملك،إسرائيل
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حدا"!!زقفلمعي!-اسكاء،ال!داة-)الذكرانتلالود

الرببوحدانيةوالإقرارالتكليفقبولا

الدعاء)1(.

فيالواردةالمرة.المابالإضافةمرتين11

رافأمامجيدلرافوجلس،جيدلرافخلفجلسزيرا(لربيانحدث

منياامبارك1فليقل،السبتدعاءيتذكرولمالمرءاخطأإن:جيدلراففقالهونا،

مباركوعهد،كورمة،الحببدافعإسرائيلشعبهراحةأْجلمن(لسبتمنحت

؟!الجملةتلكقالومن:جيدلهلرافهونارافافقال1السبتاصطفيتمنياانت

فليقلىالمباركاليومدعاءيتذكرولمالمرءأخطأإدن:وقالجطسثمراف،:لهفقال

،والذكرىالفرحةأجلمنإسرائيلنشعبكالمباركةالأياممنحتامنياامبارك1

.راف:لهقال!ذلك؟قالمن:لهفقال."والمواسماسرائيلاصطفيمتمنيامبارك

أهلةمنحمنياامبارك1فليقلالشهربدايةدعاءيتذكرولمأخطأإن:وقالجلمسثم

كانإناعلملأإنني!لرا(ةالرب!)فقال"الذكرىاجلمن،إمصسائيللشحبهالمثصهور

ختمقدكانإنأعلمولاذلك،يقللماواالفرحةأجلامن1الدعاءفيقالقد

معلمه.عننقلهأمالدعاءقائلهوكانإنأعلمولا،يخشمهلمأوالدعاء

تلاوة)فينحمانراففاخطأنحمانزافأماموقفمنيوميبرجيدلاأد!حدث

فقالذلك؟!السيدفحللماذا:نحمانلرافجيدلفقال.البدايةمنفاعاده,(i.ا

ولكن،البدايةإلىيعودأنفعلبهأخطأمن:قولهرافعنروىشيلاالرب!لأن:له

له:فقال!"،منحالذيامبارك1يقولالطفعليهاخطاإن:قولهرافصنقلموناراف

شرعوالفدةفولهراتعنتحليفابرمنشيارافروىلقدالأمر.هذأعنشيءيردلم

وصانعالطيب11دلمحاءبدأمنلكنالخير"!وصانعالطيب11دعاءببدالملمنذلك

البداية.منيعيدأنفعليه11الخرِ

.آخرهإلى..-العالمملكإلهناربباأنتماركبيدأفهو(1)
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االسابةْالفح!ل

نإ:قولهشموئيلعننحمانرافعنعحرإ!رافعنأبينبرإيديرافروى

لم)إذارلكن.البدايةمنيعيدأدأفعليهالصلاةفيالشهررأسيذكرولمالمرءأخطأ

-.البدايةمنيعيدأنعليهفليسالطعامدعاءفيالث!هر،راسفيكر

ولماذا،الطعامودعاءالصلاةبينالفرقهوما:عمراملرافأبينراففقال

راففسأكأيضأ،أنالدىّواضحَاليسالأمرإدطله:فقالهبينهما؟!الاختلاف

-بأنفسنا:نرىدعنالكلنكهذا()شيئانفسهشموئيلىمناسمعلمإنني:ليفقالنحمان

أكلشاءفإنالطعامدعاءاما،البدايةيعيد.منأنيجبلذلكفرضَاتعتبرالصلاةإن

كذك،الأمركانإذأ.البدايةمنيعيدأنإلىحاجةهناكفليصياكللمشاءل!ن

انفعليهاخطأفإنفيها،يكللاانهبماوالأعيادالسبوتايامفيإنهتقولأنفيجحب

نإ:قولهرافعنروىشيلاالرب!لأننعم.:لهفقالأيضاَ؟!(البداية)منيعيد

المرءأخطأإدط:قولهرافعنهونارافوروى،البدايةمنيعيدانفطيهالمرءاخطأ

11.فنِحالذيامبارك1يقولالتفعليه

بدعاءيبدالممنحالةيخاذلكشرعوالقدالأمر،هذاعنشيءيردلمله:فقال

منيعيد-أنفعليهالخير"وصانعالطيب11دعاءبدأإنولكنالخير"وصانعالطيب11

البداية.

دعاءتلاوةوقيالطعاميخايشاركهممنيكلهأنيجبالذيال!قدرهوما

بحجمقدرهايهوداوالرب!،الزيتونحبةبحجمقدرمامبئيرربيإننقول؟الوليمة

غادرمنورد:حيث94صفحةوجهالفصحبابفيالعك!سسمعناولقد.البيضة

هسَموفيم)1(تخطىفإذافسذ()وقدللربنحصصَ!لحماحوزتةفيانوتذكراورشليم

.المقدسبيترفلةيمكنهخلالمنالذىالمكان:ثرحهلارآشييقرل(1)
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دأثدا"(قغسي-الحكاء-الصدرة-)الذكدالتل!ود

المخصعالمكانقويحرمهلعودأنفعلحهلغادردلمداذا،مكانه)اللحيم؟فححرىْ

الضيالكميةهيفما.البيتجبلىْفيالشرعيةالناحيةمنفسدتالتياللحوملحرق

فيأوللربالمخصصاللحمحالةفي)سوا-ميئيرالرب!يقولأجلها؟!منديعر

نإفيقوليهوداالرب!اما،إصبيضةحجمفيكانإن(خميرةبهيوج!الذيالط!امحالة

فقال،مع!صسةوايةادإنيوحنانالربيماةتمال.الحالتينفيالزيتونحبةحجمفيكان

فسرمبئيرفأطرب!المقرا،فقراساتفسيرجولاخخلفافالاثنان،الروأيةتعكسلا:أش

1تثنيةفيوردما 1 5 / lتشيرأخهاعلى"اكلت"فف!سرتُبارك"وشبعتاْكلتافمتى

،الزيتونحبةحجمفيالطعاموإنالشرابإلىتشير"شبعتواالطعامئناولإلى

يا،الشبعإلىيؤديالذياكلتعني"وشبعت"أكلتيهوداالربيفسرحينعلى

ميئيرفالبربي،القياسفياختلفافقدالسابقالتشريعفيأما،البيضةحجميعادلما

عليهفيجب،البيضةحجمفيكانإنينجسال!ثيءانفبماالئجاسةعكالعودتقاس

نأفبما،تحريمهعلىالعودةفقاسيهوداالرب!أما،البيضةحجمقيكانإنيعودأن

حجم!اكانإنالعودةتكونانفيجبالزيتونحبهْحمجمفيكانأنيقعالئحريم

.الزيتونحبة

-:ج()مشناالفالطالتشر!

ينوبمن)فيقول.ثلاثةكانواإنالوليممة؟دعاءفيالمشاركة.تكونوكفَ

!انابار!ا،1:ليقولإليهبالإضافةثلاَثةكانوانانانبارك"،1الدعاء(؟فيعنهم

اأاباركوا1:فيقول!إليهبالإضافةعشردكانوادانإلهنا"،النبارك1:فيقولعشرةكانوأ

بالإضافةسئةكانواوإنإلهنا"،الربانباركا:فيقولطالفمئةكانواإننفسهوالشيء

وإن"،إ!رائيلإلهالهناالربانبارك1فيقولألفأكانواوإن11،ابافكوا1فيقولا:إليه

اباركوا"ء1:يفولفإنهإليهلإضافةباألانآكانوا
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ا!اب!أ!حلل

الجود،رب،إسرائيلإلهالهناالربانباركا!يقولف!نهآلافعشرةكانواوإن

آلافعشرةكانوادساناكلنا"،الذيالطعامأجلمن)الكروببم()1(علىالجالس

اباركوا".1:يقولىفإنه،إليهبالإضافة

بر"،إسرائيلإلهإلهناالربامبارك1:خلفهبرددونفإنهمالدعاءيتلووكما

يو!يالربويقولكلنا،الذيالطعامأجلعنالكروبيم،علىالجالسالجنود،

6827/ئزاميرفيوردماإلىاستناداَالدعاءيكونالمشاركينعددحسب:الجليليْ

الربياعقيفا:وقال"إسرائيلعينمنالخارجونأيهاالربالثهباركواالجماعاتافي1

يفول،قلةأوكثرة(المصلون1كانفسواء'(الجماعةصلاةأثناء)فىالمعبدفييتمماذا

الرب"باركواايإماميقول:يضمعئيلالرياويقول".الربابارىا1)الإممام(

11.المبارك

)الجمالا(:ا!ح

11"نباركيقولأن)وعليهالجماعةعنيشذانللفردينبغيلا:شموئيلقال

يقولمن)الىبالإضافةثلاثةكانواإذاشرعناوئحن!منهمنفسهيُخرجلاحتى

وقال""نباركيقولأنالأفضلمنلكن"باركوا"،فقيل"باركوا".فبقولالدعاء(

عشرةوحتىستةكانواإنأنهمشرعنالقد.يقولونرافأتباعانآهفا:برآداراف

إذالكن،حدةعلىالدعاءجماعةكلوتتلو(جماعتينفيويجلسوايفزقوأأنيمكنهم

الدعاء.فيالرباسمذكرمني!تمكنواحتىيفترقواانيمكنفلافأكثرعشرةكانوا

وظيفتينتحتتندرجوهيوظاكف،ستلهاالقديمالعهديذكرالمخلوقاتمنطائفةالكروبيم)1(

تحرصكماعامةوالهيكلالعهدتابوتتحرسفهي،عرشهأوالربحمل-بالحراسةا-:أساسيتين

جنهْفيالحياةشجرةتحرسوهيالكروبيمصورةفيظاهرالابليوالأئر.عدنجنةفيالحياةشجرة

ونباتنخلةمنمزيجوهي،المقدسةالشجرةبصورحافلالابليفالقق،24(/3)تكوينعدن

إلىالغالبفيأيديهمابمداننسرأو)نسانرأحمالهماجيانوالث!مالاليمينمنبهاوبحف،نحروطي

(.البلحعقودالعلهاالئ!جرةعلثمرة
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حدر"(ولقفسها-ال!كاء-4دعدا-دطكا)لتل!ودا

11أباركوا1قلتَانلكنينقسموا،قدلأنهمالأدضلهيااْنباركأا:قلتَفإن

هيانبارك"1أدناونستنتجذلك،غيرالأمرفيبدو13ينقسمونفلمَالأفضلهي

الأفضل.

فلا"أنبارك1قالاواباركوا"1قالسواءايضأ.)البرايتا(فيهكذاوردولقد

الجماعة(عنشذالأنهالأمرهذاعليهياخذونالمدققينلكنالأمر،هذاعلبهيؤخذ

لها.دارسغيرأمللشريعةدارساَالمرءكانإنيُعرفالدعاء0تلاووم!

)إنلكنللشريعةدارسف!نهابفضله".1قال!)انربب:يقولذلك؟!كيف

للشريعة.دارسغيرفإنه"فضلهامن1قال!

عبدكبجاأفليبارك7921/ثانيصموئيلفييردالم:ديمىرافإلىأبإّقالي

مزاميرفيالسؤالعنديردأولمالسؤالا.عنديختلفالأمرا؟!الأبداإلىببركتك"

.التوراةاقوال!إلىل!شارةوردلقد!ا؟املأهفأفاكافغر1/81111

للشريعةدارسفإنه11بفضلهانحيا1قال()إن:يقولربيأن)برايتا(فيوردلقد

مننفسهاستثنىالأنهللشريعةدارسغيرفإنه"بفضلهايحيون1قال(إنألكن

للشريعة(دارسفهوبفضلهيحيونفالن)1العكسقالوا)ضالربلإ)1(اهل(.الجماعة

لدنهمنأكلنامننباركقالإن:يوحنانالرب!وقال.الراييوافقهملاوالتشريع

صاحبيقصدبذلك)فهولدئه"مناكلناالمن1قالإنلكن،للشريعةدارسفهو

آشي:لرافرابابنآحاراففقال.للشريعةداوسغيرفإفهالمثزل(ربأوالوليمة

الأمر:لهفقالا؟االمعجزاتتلككلولنالأبائثاصنعالمن1الدعاء،)فينقلأولم

قالإنيوحنانالرب!قال.تباركالقدوسهوالمعجزاتصنعفمن،واضحهناك

اكلنا"الذيالطعاماعلى1قال()صانلل!ثربعةدارسف!نه"لدنهمناكلنامن"مبارك

للشريعة.دارسغيرفإنه

.باءوليسبميممسبوقةالعبريالصفيوردت)!(

.بفدادشرقتمَعوهياخهربل"1مدينةسكان()1
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الللعابعالفحلل

يذكرلاحيثتلاثةكانواإنإلاهذانقللم:يهوشعرافابنهوناالربيقال

فإنهمشرعناوكما،واضحلأمرفا،الرباسميذكرعشرةكانواإنولكن،او.باشم

ثصنأالكروييمعلالجالسالجنودربإسرائيلإله،الربامبارك1خلفه-يرددودن

11.اكلناالذيالطعامأجل

ألف.مئةكانواإننفسهوالشيء:قلتفلقد،الموضوعصلبفيتناقضيوجد

كانواإن:وقالعادثمنفسهاهيألف(مئةحتىعشرة)م!الأقوالأنيعنيوهذا

راففقال...،فيفولطاَلافعثرةكانواوان...فيقولألفاَكانواإن...فيقولمئة

راىهيالثانيهَوالجملةعفيفاالربرأيهيالأولىفالجملةهنا،تناقضلا:يوسف

يكونالمشاركينعددحسب:قالالجليلىيوسيالربيأنشرعنافلقد،الجليليوسي

اجهاالربالثهباركواالجماعاتافي68/271مزأميرفيوردماإلىاستنادأالدعاءْ

11.إسرائيلعينمنالخارجون

كانسواء(؟الجماعةصلاةأثناء)فىالمعبدفييتمماذاعقيفا:الرب!وقال

إلىعقيفاالرببنظروكيف:ااالربباركواا1)الإمِام(يقولىقلة،أوكئرة()المصلون

الواردالتشريعإليهااستندلقد3!الجليلىيوسيالربيإليهااستندالتيالمقرائيةالفقرة

نانسئدلأينمنميئيرالربييقولفجاء:7صفحةظهرالزواجعقودبابفي

5-ردماإلىاستناداَ!البحر؟إسرائبلبنيعبوراثناءفىترنمواأمهاتهابطونقيلأجنةا

81مزاميرفي 27 / Iإسرائيل.عينمنالخارجونأيهاالربالثهباركواالجماعاتافي

أصل(.مصدر،تعني)التي6اول+اكلمةمنذلكعلىاستدلوأفقد

(،لافآالعشرةمثلالعشرة)انعقيفاالربيرايمحيتفقالتشريعإن:بىاباقال

فقالحماراففقام،الطائفةرئيسببتألىذهبابوزيبرحماورافرابيناانفحدث

قالفلقد،لذلكضرورةلارابينا:لهفقال،مئةكانواإنحالةيخايقالالذيالدعاء

عقيفا.الرب!رأيمعيتفقالتمثريعإنرابا:
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طأثدا"(تغسي-الحكاء-4الضد)الذكا-التل!ود

بقلاوةئلاثةكلقامالطائفةرئيسبحتفيالطعامتناولناعندمارابا:قال

رددواعشرةفقام(وجبتهفييطيلكانالطائفةرئيسالى؟دط.خفيض!بصوتالدعاء-

ولكنهمالعشرةدعاءتلاوةوأعادوغضبالطائفةفسعرئيسعالبصوتالدعاء

الدعاء-يُسمعولماصواتَايصدرونكانواالجميعأنمنالرغمعلىخلفهيرددوالم

فقدلنفسهالدعاءوتلاأحدهموتقدمسوياَالخبزثلاثةتناولإنارابا:قال!

رجعي.بأثردعاءلالأنهدعائه!ء،مىيخرجلاوهو،دعائهمنأخرجهم

معبدإلىببابررفرامذهبا:االمباركالرت*باركوا:يثممعئيلالرببويفول

11المبارك11يقلولموصمت"الربأباركوا1وقال)سفرا(فيوقرافقامجيفر"اَفي11

)يقصد(لأسودالطينأيهارابا؟فقال"المباركالرب"باركواوقالواالجمبع-فصاح

يشمعئيل.الرببرأيتتبعوالأغلبية3الخلافهذافينفسكتقحملماذأ(،نفسه

فى(:)مشناالرابعالت!هريع

إدطنفسهوالمثيءالدعاء!تلاوةأعنديتفرقواأنينبغيفلامعأثلاثةأكلإن

مجموعتين)إلىينقسمواانيمكنستةكاثواإنولكن،خمسةكانواأو،اربعةكانوا

عليهميجب)فالعشرةالعمثرةينفسملالكن،عمثرةوحتىأفراد(ثلاثةمجموعةكل

إلىينقسحواانيمكن)حينئذعشرينعددهميبلغحتى(،الرباسميذكرواان

(.مجموعتين

:(والجما)اإلشوح

منفعليهمسويأثلاثةأكلإنانهمرةذاتْنشرعأبرذلك؟!مننشحلمماذا

جلسإنشصوئيل:عننقلاَآبارب!قالطكماذلل!مننتعلم؟!الوليمةدعاءتلاوة

ذلك،يقولوالميتفرقوا.أدأينبغيفلاالطعاميتناولوالملوحتىْمعاَ،ليأكلواثلاثة

الوعمفعلمعاَلياكلوأثلاثةجلسإنشرعناهثذا.:شموئيلعنآباالربيقالفقد

يتفرقوأ.أنينبغيفلاغيفهإمنيأكلمنهمواحدكلأن!ن
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الللعاب!الفصلْ

تتكونمنها)كلمجموعاتثلاثمنأفرادثلاثةجاءإنهونا:رافقالك!أو

معأ(.يأكلوألمدان)حتىسوياَالدعاءتلاوةعليهموجب(جماعةوكونواثلاثةمن

منمكوشةمجحوعةكلمجموعاتئلاثمنجاؤواإنحتىحسداةرافقال

قبلمجحوعاتهمعنانفصلواانحالةفيإلاذلكنقللمرابا؟لَال،اشخاصثلاثة

عليهمضاعفقدالدعاءلتلاوةواجتمعوااكلبعدتفوقوأإنلكنا!ل،انئهاء

.الدعاء.

الأمتعةبابفيلشرعنا:ماخلالمن؟االتشريعبذلكجئتَاينمنرابا:قال

نصفه!اعأونصفهسُرقالذيالفراش:الئاسحالتشريعالثامنالفصل)كبليم()1(

يقبلىفسوفالاَخرنصفهاعادواإنلكنطاهراَ،يعدشركاءأوإخوةاقشسمهاو

بأثرلا(،النجاسةأيقبلفصاعداَالحينذلكمنذفصاعداَ.الحينذلكمنذالنجاسة

أشركتهمإذاالأمروكذلك،النجاسةانئفتقسموهعندماأنهيعنيوهذا.رجعى

عليهم.الدعاءضاعفقدالدعاءفيمجموعائهم

هـ(:)مشناالغا!أالتشرول

بعضهميرىالجماعتينأفرادبعضكانفإنواحد،بي!تفيجماعتانإنْكلت

مستقلةالدعاءتنلوجماعةفكلص!لاcoLrJJIتلاوةفييشزكواأنفيمكنهمبعضأ،

بالماء،مزجهلمجدإلا)يين(المختمرالحنبعصيرعلىالدعاءبُتلىلا.الأخرىعن

الدعاء.عليهيُتلى:يقولولنالعلماءلكنإليحزر"الرب!رأيحسبذلك

)البهالا(:الشرح

محيشركهماالذيفهوواحدخادمالجماعتينيخدمكانإن:جماعتانأكلتإن

الدعاء.تلاوةفيبعضهما

.الطهارةوكيفية،المختلفةالأقعةنجاسةأحكامهـلنناول،الطهارةكتابفييقعالمثشا،أبوابأحد(1)
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إ(ثداالأتفلشلط-لخلاءا-الصد!ة-)الذك!لتل!ودا

عليتلىلاالعلماء:شرعالخ:المختمر...العنبعصيرعلىالدعاءيثلىلا

عليهيتلىلكنبالماءمزجهقبلا،الكرمةثمرةخالقايا1دعاءالمختمرالعنبعصير

يضافانعضبطولكن.يناليكبهنغسلأنولمكنالشجر"ئمرةخالق"بادعاء

الربيقال-كمااليدانبهتُغسلولأ"الكرمةثمرةخالقايا1دعاءعليهفصتلىالماءإليه

ولااالكرمةثمرةخالقاياا:عليهفيغلىلاأ!بالماءمزجسواء3:العلماواجمعإليعزر،

.اليدانبهثغسمل

أغراضفيالخبزيستعملأنللمرءيحلقالعندماشموئيلوليتفقرأيأيمع

الربيمعالعلماءيئفقحنينا:ربيبريوسيالربيوقالإليعزر.الرب!رايمع3أخرى

بعدإلايُنلىفلاالدعاءعليهيُتلىالذيالمختمرالعنبعصيربكأسيتعلقفيماإليعزر

افضلمنإلايكونلافالفرضأوشعيا:رافقالأ3السببومابالماء،مزجه

زيرا:الربيقالالمختمر(العنبعصيرإلىأبالنسبةالعلماءيفضلفماذاالأشياء.

اللحميوضعلاالخبز.فيقيلتأموراربعةالعلماء:وشرعالقورياطى)1(.يفضلون

يقذفلاالخبز(.فيبتلينسكبلا)حثىالخبزعلىمليئَاكوبَانمررلاالخبز.علىنيئا

بالخبز.الإناءنسندلاالخبز*

التمرلهمفقُدمسويَا،الخبزآشيورافزوطراومراميمارمنكلٌتناول

الا:لهفقالآشي،رافأمام(مطبوخالحمالطعاموألقىزوطرامرفأخذ،والرمان

الخبز،عنوردهذاإن؟!الأطعمةنقذفانينبغيلاأنهشرعنامامعسيديياتتفق

فييردأولم؟لهقال؟االأطعمةنقذفالاأيضأفعليناالخبز،نقذفالاعليناأنوبما

3!الأطعمةنقذفأنفيمكنالخبز،نقذفأنيحبلاأنهمن(لرغمعلى)برايتا(:

قُذفت.إد!قتلفالتيالأطعمةإلىتشيرفإحداهماالأمر،فيتناقضلالكن

قُذفت.إنئتلفلاالتيالأطعمةإلىتشيروالأخرى

والسلالعنبعصيرمنخليطأيوأنومين"الونثيت11عنعبارةإنهثرحهفيرأشييقول)1(

الطعم.مكصباتوبعض
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الللعايهـْالف!دل

منولطعروسللعريسالمختمرالعنبعصيريصبانيحلالعلماء:لشرع

وذلكوالجوزالمحمصافأمامهماويلقيالعنبعصيرلحفظالمخصصالإناءصنبور

منالمصنمعةالأركفةأمامهماتُلقىلاولكنالشتاء.فصلفيوليسالصيففصلفي

الشتاء.فصلفيأوالصيففصلفيسواءالقمح

الدعاء،تلاوةدونفمهفيالطعامووضع)المرء(نسىاذايهودا:الرب!تال

وفي،يبلعهأنعليهروايةفيوردولفدالدعاء،يتلوئمجانباَالطعاميضعانفعليه

الأمر،فيتناقضولاجانباً،يركنهأنثالثةروايةوفييبصفه،اناخرىرواية

الاتشيريبصفهتقولالئيوالرواية،المشروباتإلىتشيريبلعهتقولالتيفالرواية

فيجانباَيزكهتفولالقيوالروايةفمه(.منأخرجها)إنتتلفلاالتيالأطعمة

الذيالطعامالىْوبالنسبةفمه(.مناخرجها)إنتتلفالتيالأطعمةإلىتشيرفمه

أمامكسكسايسحقراففسرلقداالدعاء3يتلوثمجانباَيزكهلافلم،يتلفلا

ايمتلع7181/مزاميرفيوردمابسببذلكإن:يوحنانربيعنآبينبريولصيربي

:اليرم"*ئسبيحكمنفمي

فقال!ا3ويتلوهيعودفهلالدعاءيتلولمو!ثربأكلمنخنمدأ:رافسألوا

حتىالئومويأكليعودانفعلي!فمه،رائحةوانتشرتثوماَكلمن(حالة)في:الم

باطلة.الدعاءتلاوةيجعللكيالرائحةتفوح

الدعاءويتلويعودانفعلبهوجبتهانهىإن.فحنىذلكعلى3بنارابينا:فقال

عندقالهوصعد(الطهارةاجلمنالمغطس)فيغطسإن)برايتا(ةفيوردحيث

مشائها،ليمسالأمرهذا"،بالغطسوأمرنابشرائعهقدسناالذيامبارك1تضعوده

عندلكنجُنباَ(،)يكونالدعاءلثلاوةامهيأغيرالمرءيكون()الغطسحالةفيلأنه

نهاية.بعديقولهفلايقلهلمأنه!بماالدعاء(،التلاوةالبدايةمنمهبافالمرءاس
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دل!ثدا"(قفسط-الحكنه-الصد!ف-)اصذىالتل!ود

للأمعاكا.وكذلكللعينومفيدللفلبمفيدالأسبرجوس)1(انالعلماء:لشرع.الأكل

الجسديضرفإنهالثمالةحتىيشربمنولكنللجسدكله،مفيدفإنهعليهاعتادومن

أنهوشرعتاطحر،بذلكالمقصودأنفاستننجناللقلبمفيدإنهقلتأنكبماكل!.

ومضر(والطحالوالعينللقلبمفيدابئ)برأيئا(فييردلمأو،كذلكللأمعاءصفيد

كما،المعتقالعنبعصيرهوالتشريعفيفالمقصود3والبواسيروالأمعاءللرأس!

للأمعاء،ضار!نهالمختمرالعنتعصيرأ!ْأتذوتاأقسمينذر(منقالذا)1شرعنا:

هذا(من)نستنتج.فصمتللأمعاء؟مفيداًالمعتقالعنبعصيرليساو:لهفقالوا

لشرع.المعتقالعنبعصيرلهويحلالمعتقغيرعصيرالعنبيشربانعليهيحرمأنه

يتلقاه.ممتلئةكأسفيممزوجكيريثرب:الأسبرجوسفيامورستةتيلتالعلماء:

بشربه)الأسبرجوس(.يشربأنبعديتحدث.اليسرىببدهويشربهاليحنىبيده

بعدهياكللا.خلفهويبصقإياهاعطاهلمنإلاالكاسيعيدلا.واحدةجرعة

نوعه.منشيءإلا

الأمر،فيتناقضلاالخبز؟!سوىلشيئأبعدهيتناولونلاأبرشِا(:فييردالم

البلحعَرَق)أيالمسكرإلىتشيرالأولىوالروايةالخمرألىتشيرالحانيةفالرواية

للقلبمفيد)نه،الرواياتإحدىفيوردتيناَ(.اوبلحاَبعدهفيأكلالتينعرقاو

مفيدانهأحرىروايةفيووردوالبواسير،والأمعاءللراسومضروالطحالوالعين

بإنتناقضلا،والطحالوالعبنللفلبومعروا.لبواسيروالأمعاءللرأس

المسكر.إلمماتشيرالثانيةوالروايةالخمرإلىت!ضيرالأولىفالرواية،الروايتين

أخرىروايةفيوورد،يمرضفإنهبعد!هيبصقمن:الرواياتإحدىفيورد

إلمطتشيرالأولممافالروايةالروأيتين،بينتعارضلا.يمرضفإنهبعدهيبصقلممن

.العلاجأجلمنالريقعلىصباحكليشربمعتقكبكأسْعصبرإنهشرحهفيرآشييقول(1)
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الللعاي!الفحعلْ

الأمر،فيتناقضلاالخبز؟!سوىشيئأبعدهيتغاولونلا)بريتا(:قييردا1

البلحعَرَقي)1المسكرإلمهتشيرالأولىوالروايةالحمرإلىتشيرالئانيةفالرواية

للقلبمفيدإنهالرواياث،إحدىقيوردتيناَإ.أوبلحاَبعدهفياكلالتبنعرقأو

مفيدأفهأخرىروايةفيووردوالبواسير،والأمعاءللرأسومضروالطحالوالعين

بينتناقضلا،والطحالوالعينللقلبوضروالبواسيروالأمعاءللرأس

المسكر.إلىتشيرالثانيةوالروايةالخمرإلىتش!يرالأولممافالروايةالروايت!لن،

اخرىروايةفيوورد،يمرضف!نهبعدهيبصىَمن:الرواياتإحدىفيورد

إلىتشيرالأولمهفالرواية،الروايئينبينئعارضلا.يمرضفإنهبعدهيبصقأمن

بعد0يبصقلمإنقلتأنكبماآشيالربيقالطالمسكر،إلىتشيرالثانيةوالروايةألخمر،

الملك.أمامولوفمهمنالماءيَمجانبدفلا،يمرضفإنه

امور:بثلاثةسوريئيل)1(ألمَلكَأخبرنى:إليشعبنيشمعئيلالرببفال

(.مكانهمنبيدكخذه)بلوترتديهخادمكيدمنرداءكتأخذلاالسَحَرفي-

يديه.يغسلاشخصمنلماءبايديكتغ!مللا-

منوهناكتكسبيث)2(،جاعةلأنأياكأعطاهلمنإلاالأسبرجوسكاستعدلا-

تلكمثلفييقعمتىويفولونبالإنسانيتربصوناستلجنيت+(جماعةيقول

بثلاثةالموتمللثأخبرني:ليفيينيهوشمعالربيقال.حبائلهمفيويقعالأشياء

أمور:

.الربعرشمنالمقربينالملائكةأحد(1)

الريرة.الأرواحمنطائفةاسم)نهشرحهيراَشييقول)2(

الشر.ملائكةمنطاممفةشرحهفيراَشييقولا)3(

tyl
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1(حداالزتفسبما-الحكللا-ةالصد!-الذكد)التلعود

عصير)كأسفيصلتأشياءعمئرةهنادُ:قؤلهأباهوعنزيراالرببروى

نأيجب،تكونَنظيفةأنجمب:وهيالطعامدعاءعليهايتلىالنيالمختمر!العنب

تكونأنيجب،مزينةتكونأنلمجب،ممتلئةتكوذأنيجب،تمزجلابالماء،تشطف

شمبرأ،الأرضعلى,ويرفعها4اليمنىيدهفيويضعها،يديهبكلتايتناولهاان4ملفوفة

الدعاء(.بتلو)حبنإليهاوينظر

بيثه.أهلإلىكهديةيرسلهاأنعليه:يضيفمنوهناك

نأيجب-نظيفة،تكونانيجبفقط:اربعةنعرفنحن:يوحنانالربيفقال

ممتلئة.تكونوأن،تمُزجألابالماء،تشطف

قال،الخارجمنيكونوالشطفالداخلمنيكونالتنظيفان:المشرعوشرع

ماإلمااسئنادأحدودبلاإرثاَتعطىممتلئةكأسعلىالدعاءيتلومنان:يوحنانالرب!

الربيوقال"والجنوبالغربواملكالربمنبركةواجمتل!332311/تثنيةفيورد

الأقإ.والغالمالعالمهذا،بعالمإنيفوزةحنينابريوسي

حولهتلاميذهلمجبلس)حيثبتلاميذيزينهايهودارافكانفقد،مزينةتكونأن

تمُزج،لا(حنانالربب)قالبالكؤوسيزينهاحسدارافوكانالدعاء(يتلووهو

بالماء(.أيمزجها"الأرض11دعاءإلمايصلوعندما:ششتراففقال

رافأما،ويجلس(الصلاة)بوشماحيلفهاببارافكانفقد،ملفوفةتكونأن

رأسه.عصابةعليهايبسطفكانآسي

علىبهااستدلالتىالفقرةهيوماببا:ْبرحنيناالرب!قال،يديهبكلتايتناولهاان

"+الربوباركواالقدسنحوأيديكم"أرفعوا34/2!مزاميرفيوردمما3ذلك

سألْ:قولهيوحنالطالرب!عنآبابرحياالرداقالاليمضى،يدهفييضعهاأن

نأبما:آشيراففمَال؟االيمنىالبدتساعدأنالي!مرىلليديمكنهل،السابقون

الحكم.هذافيفسنتشدداحد،يجبهمولمسألواالسابقين
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الساب!الفصل

التيالفقرةهيماحنينا؟برآحاالردإقالشبرأ.الأرضعنيرفعهاأنولمجب

وباسم،أتناولالخلاص"كأس16/113مزاميرفيوردماذلك؟علىمنهااستدل

.أأدعوأالرب

ذهنه.يشردلنالطريقةفبهذهالدعاء(يتلو)حينأليهاينظرأنويجب

بيته.أهليتباركلسوفالطريقةوبهذه،بيتهاهلإلىهديةيرسلهاوأن

ثم،الطعامدعاءوتلواسوياَ،الخبزوتناولا،نحمانرأفبيتإلىعولاذهب

ااايلتا1إلىألدعاءكأسأرسل؟نحمانرافلهفقال،الطعامعلىالدعاءكأسأعطاه

0المرأبطنثمرةأن:يوحنانالربيقالهكذا)عولاإ:لهفقال(،نحمانراف)زوجة

7/13تثنبةفيوردماألىاستناداَ،الرجلبطنثمرةخلالمنإلائثباركلا

11.بطنك"ثمرةوردولكن11بطنهاثمرةايردفلم"،لطنكثمرةويبارك11

مغإل!ئضباركلاالمراةبطنئمرةإن:قالناتانالرب!أن)برايتا(:فيوردكما

11بطنكثمرةويبارك111"7/تثنيةفيوردماالىاستناداَ،الرجلبطنثمرةخلال

)عولا!إن"يلتا"سمعتوعندما"بطنكثمرةاؤردولكنبطنها"ثمرةايردفلم

الخمر،تخزينمكانإلمماوصعدتغاضبةوهيفقاصتالكالس،يعطيهاأنرفض

كأسأإليهانرسلسيدييادعنا:نحمانرافلهففالالخمر،منجرة554وكسرت

التيدالعنبعصيرمثلالبرميلفيالموجودالعنبعصيركل:Uوقال،أخرى

والأقمشة!هالثرثرةيعلمالطرقفي()التسكعالسير:لهفقالتمنه(،)فاشرياالكأس

.الحشراتإليهاتأويالبالية

يُتلى!تىالكأسياخذأنبعدالمرءيتحدثأنينبغيلاآسي:الرب!قال

كأسهيوما.الأحزانكاسعلالدعاءتلاوةينبغيلا:اَسيالربيوقالالدعاء،

بهملحقالذينللأزواجالثانيةالكاسإنها:يسحقبرنحمانالربيقال؟الأحزان

الكاسيشربونالذينالأزواج)البرايتا(:فيوردحيث،الشريرةالأرواحمن!رر
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"،ثد!للاففلم!ي!ءَصحكاا-ةيدحللا-أاللكرلتل!ودا

اسرائيل"ياإلهكللقاء"فاستعد412/عاموسفيوردلماالدعاء،يتلونلاالثانية

استحداداَ.يعدلاوهذا

نافعاجهيسيروهوياكلمن)برايتاأ:فيشُرعآخرونويقولأبامو،الربيقال

جالس،وهوالدعاءيتلوال!فعليهواقفوهوياكلوعندماقفاَ،,1الدعاءيتلو

يجلسأذالمعتمدوالتشريعالدعاء،ويتلو9يجلسأنفعليه،ويأكليتكعوعندما

.الأحوالكلفيالدعاءويتلو
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إلفط!ب!،لثلىكما

:(امشفا)الأولابتشريع

بالدعاءيتعلقلنيماهلبلواتباعشمايأتباعفيها()اختلفالتيالأمورهيتلك

اليومأوالسبثفيهيذكراتياالدعاءيتلى:شمايأتباعفيقول-الطعامتناولعند

هليل:أتباعويقول)يين(،المختمرالعنبعصيرعلىالدعاءينلىذلكوبعدالمبارك

فيهيذكرالذيالدعاءيتلىْذلكوبعدأولاَا!ممرالعنبعصيرعلىيملى

.المباركاليوماوالسبت

)الجماوا(:ا!ع

يتغلقماهليلىوأتياعشمايأتباعفيهااختلفالتيالأمورمنالعلماء:شرع

)السبتفبهيذكرالذك!الدعاءيتلى:شماياتباعفيقول،الطعامتناولعندبالدعاء

االيوماو)السبتلأنالمختمرالعنبعصيرعلىالدعاءيتلىثم(المباركاليومأو

وجودقبلتقدسقداليومفهذاالمختمر،العنبعصيرتناولسببهو(المبارك

العنبعصيرعلىالدعاءيتلىفيقولوذ:هليلأتباعاماالمختمر.العنبعصير

العنبعصيرلأن؟المباركاليومأوالسبتفيهيذكرالذيالدعاءيتلىثمالمختمر،

عصيرفدعاءاخرىوبصيغة،اليومبتقديسالاحتفالبهيتمالذيهوالمختمر

ثابث،فعيرالمباركاليوماوالسبتفيهيذكرالذيالدعاءأما،ثابتالمختمرالعنب

فإنمتغيروآخرابتثشيءهناككانفإذامنها،مناسبةكلفيصيغتهتتغيرأي

هليل.أتباعرايوفقيعملوالتشريع.يتقدمالذيهوالثابت

ورد(شماي)اتباعحالةفيإنهالقولتريدهلا3اخرىصيغةوجودعنوماذا

هليل(أتباع)عندأيضاَهناا3واحدسببوردهليلاتباعحالةوفىِ،لقولهمسببان
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(،ثداالأتفسيد-لدعاءا-ةالحنا-كلالحت).التل!قد

فيتغير،(المباركواليوم)السبتدعاءأماثابتالعنبعصيرفدعاءأيضاَسببانورد

.أتباعبرأييعحلوالتشريع،الثابتفيتقدممتغيروآخرثاب!شا!ثيءهناككانفإن

هليل.

الهاتفيُسمعانقبلالقولويمكنك،هاتفسُمعفقد،واضحالأمرهذا

الهاتف.إلمانلتفثأنينبغيلا!يهولشعالربيقالهفقدسُحعانبعداو

هوالمبأركاليوماوالسبتفيهيذكرالذيالدعاءأنشمايأتباعيرىوهل

يتلوأنفعليهالسبتانتهاءعندبيتها!لوءدخلإد!)برايتا(ةفييردأولم؟!الأهم

ذلكُوبعدالبخورعلىثمالسراجعلىثم)يين(المختمرالعنبعصيرعلالدعاء

فيتركهاواحدةكأسإلالديهيكنلمص!لناالسمييز)هفدالا("\(؟أوالف!لدعاءيقول

أتباعرأيهذاأنلكوأنى،بالترتيبالاكلبعد,tpلدlويتلوالطعامنهايةحتى

البخور،ذلكوبعدالسراجذكرأنهتلاحظالم!3هليلاتباعراييكونفربماشماي

لميهودا:الربييقولأبرايتا(:فيورد3شمايلأتباعالرايهذاأنسمعتوممن

الطعامتسبقالتي.الكأستلاوةحولهليلوأتباعشماياتباعيحتلف

اختلفوأ!ماذا؟حولاختلفوا.الطعامنهايةفي)الهفدالا(الفصلدعاءتلاوةعلولا

أولاًالسراجدعاءيتل:يقولونشمايفاتباعالبخور،وعلىالسراجعلىالدعاءحول

ذلكوبعدأولاَالبخوردعاءيتلى:فيقولونهلبلأتباعاماالبخور،دعاءذلكوبعد

الربيإلىمنسوباَالتشريعفيجاءفقد3شماياتباعرأىأنهلكوأنى.السرأجدعاء

قلاحظالم.التشربعفيميئيرالربيلسانعلىوجاءهليلأتباعرأييكونوقديهودا،

دعاءثمالسراجدعاءهو(الئرتايما)إنشمايِأتباعيقولأهنا:تشريعنافيقالأنه

دعاء:فيقولونهللِأتباعأما)الهفدالا(،الفصلدعاءثمالبخوردعاءثمالطعام

نإ:هناك)برايتا(فيوجاء،الفصلدعاءثمالطعامدعاءثمالبخوردعاءثمالسراج

.صمامشراجع(11
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الثلانطعصل

الأدعيةبئلواكلوبعدأالطعانهايةحتىفيزكهاواحدةكأسإلا.لديهيكنلم

بالزتيب.

وعلىيهودا؟الرب!لسانعلىوجاءشمايلأتباعالرأيذلكأنهذامننشنتج

الفصلدعاءقبلالمختمرالعضبعصيرعلفالدعاءمفهومغيىأمرهئاحالأي

يومدخولعئدالعنبعصيرعلىالدعاكاتلاوةانشمايأتباعويعتقد)الفهدالا(،

الدعاء)تلاوةقدمناكماالسبتدخولفعند،السبتاننهاءعندعنهاتختلفالسبت

وكأئهيبدولاحتىافضلنأخرنافكلماالسبتعند.انتهاءأما(أفضلفهو

ئقيل.حمل

F-أنشمايأنباعويعتقد IsWlكأسوجوديئطلبالطغامعلىيتلىالذي

بعدالمختمرالعنبعصيرلهمأحضر)نشرعنا:ولقدالمختمر(،العنبإعصبر

علىالدعاءيتلىشمايأتباعفيقولالكأسهذهسوىهناكوليسالطعامتناول-

الكأسعلالدعاءيتلووهولاولمَ.الطعامعلىالدعاءيتلىذلكوبعدأولاَالكلأس

يزكها.ثمعلبهايتلوبل3منهايشربولا

(+)بالفعليتذوقهإنه(؟يتذوقهأنيجبالدعاءيتلومنإنمار:يقلاولم

نإمار:يقلأولم.إصبعهبطرفيتذوقهأنه!؟يفسدهالتذوقإنمار:يقلأولم

يضقصبذلكوهوثابتضدارلهالدعاء1عليهايتلىالئيالمختمرالعنبعصيركأس

المحدد.المقدارمنأكثرتكونأنيجب)تذوقها(؟أن)بعدمقدارها

حاجةمنوأكثر،للأمرينتكفيلافإنها،واحدةكاسسوىهناكيكنأو)ن

العنبعصيرعلىالدعاءيتلوشمايأتباعيقولحيا:الرببلثرعلكنأحدهما،

المشرعينم!لاثنينالتشريحفهذا،الطعامدعاءيتلوذلكوبعديشربهثمالمختمر

.شمايأتباعلسانعلىوجاء
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ثطم(الرتفسالؤ-الع!اء-الحعدرة-.)أدلاك!القل!ود

:ب()ماثهناالثانىالتشرر

هليل:أتباعويقول)بالماءإ،الكاستمزجثداالأيديتغسل:لشمايأتباعيفول

.الأيديتغسلئمبالماءالكأستمُزج

:)الجمالا!ا!

نإلأنك)بالماء(الكأستمُزجثمالأيديتغسلشماياتباعيقولالعلماء:شرع

خارجالموجودإلشرابيداهتنجسأنخشيةمحظورفهذااولأَالكأستمزجقلت

تعتبرالأيديفإن،الكأسالأيدجممانجستوإذا.الكأسبداخلمافينجمسالكأس

مننجاسةتسببالتانيةالدرجةمنوالنجاسة،الثانيةالدرجةمننجاسةنجسة

السوائل،طريقعنللربالمخصصةغيرالأطعمةحالةفيالثالثةالدرجة

قلتإنلأنهالأيديتخسلثملماء()باالكأسةلُحزج؟فيقولونهلبلأتباعأما

البدعلالموجودالسائليئ!نجصأنخشيةوذلكمحظورفهذأاولأ(لأيديتغسل

الإنسانينج!سلافالوعاء،بالأيديالكاسوتتنجس.الأيديوينجسالكأسمن

عنالخارجمنتنجسالذيالوعاءعنهذا،بداخلهالذيالسائلينجسلكن

نجس.خارجهوماطاهربداخلهفما:السوائلطريق

يوجدفما)نجسة(بسوائلالخارجمنتنجسالذيالوعاءانشرعناحيث

الداخلمنتنجسإذالكن،طاهرةفكلهاومقابضهوحافتهداخلهأمانجسخارجه

-..كلهالوعاءتنجىفقد

الوعاءيصتعملأنالمرءعلىيحر!أنهشمايائباعيعتقد!3هناالاختلافوعلام

منقطراتتناثر)خشيةالرذاذبسببالخارجمن)نجسة(بسوائلتنجسالذي

إلىداعىولاالأيدفياتنج!وبالتاليالنجسةبالسوائلفتتنجسالوعاءداخل

.بالكأسبالأيديالموجودالسائليتنجسأنخشيةالقول!
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الثص!.الفصل

الخارجمنتنجسالذيالوعاءاستخداميحلأنهفيعتقدونهليلاتباعأما

نقلقأنينبغيلكنواردَا.امزاليسالقطراتتناثرإنويقولودط،ال!نجسةبالسوائل

رايوضاك(،الخارج)منبالكأسالأيديفيالموجودالسائليتنجسأنخشية

الأخر؟الرأيمغزىوما،اليدينغسلبعدفورأالطعاميتناولانيجبأنه،آخر

P.الواستخداميحرمقلتملقد؟شمايلأتباعهليلأتباعقالهكذا LPمنتنجسالذي

غسلبعدفوزاالطعامتناوليفضلهذامعوحتىمنه،قطراتتناثرخشيةالخارفي

اليلين.

ج(:)مشفاالثالطالتشريع

هللِ:أتباعويقول،المنضدةعلويضعهابالمنشفةلِدهيجفف:شمايأتباعيقول

الحشية+علىيضعها

)الجماوا(:الشرع

،المنضدةعلىيضعهاثمبالمنشفةيدهمجففشمايأتباعيقولالعلماءتشرع

فيالموجودالسائليتنجسأنخشيةمحظورفهذاالحنثميةعلىيضعهاقلتلولأنك

لا،؟!المنشفةتنجسالحشيةوهلذلك،بعداليدينوينجسالحشيةمنا!ثمفة

ينجعصلافالوعاءلا3!نفسهالإنسانالحشيةتنجسوهلمتاعاَ،ينجسلافالمتاع

.الإنسان

المنضدةعلىيضعهاقلتف!ن،الحشيةعلىيضعها:فيقولونهليلأتباعأما

وبالتالي،المنضدةمنالمفرش!فيالموجودالسائليتنجسانحشيةمحظورفهذا

.الطعاميتنجس

تعدالتيالمضضدةنقصدنحنفوقها؟!الموجودالطعامتنجسالمحضدةوهل

مخصصغيرشيئَاينجسالثانيةالدرجةمنوالنجسالثانبة.الدرجةمننجسة

السوائل.طريقعنالثالثةالدرجةمننجساَويجعلهللرب
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ثلا،(الذتفسالا-الحكاء-الحمدلة-الذى)دالتل!و

التروماياكلمنعليحظرأنهشمايأتباعيعتقدهنا؟!الاختلافوعلامَ

منالنجاسةالأنالثانيةالدرجةمننجسةمنضدهةاستخدام!الكهنة)انصبة

للمرءلمجلأنهفيعتقدونهليلأتباعأما(،الكهنةأنصبةتفسدالثانيةالدرجة

على،)التروما(-حريصونيأكلونفمنالثانيةالدرجةمنالنجسةالمنضدةاستخدام

تناولقبلالأيديغسلعلتنصلمالتوراة)ن،يقولآخرورأي.النجاسةتجنب

هليلأتباعقالهكذأالاخر؟!الرأيمنالمغزىوماللربالمخصصكيرال!ثيء

فإننا،بالطحامالمتعلقةالتشريعاتفيوبينكمبينناالفرقعنسألتمإن:شمايلأتباع

ذلكومع.تتنجسأنْتخشىفلاالأيديإلممابالنسبةأما،الطعاميتنجساننخشى

غيرالثيءتناولقبلالأيديغسلعلىتنصلمفالتوراة،الأفضلهوفقولنا

بشأنهاتشريعيردلمالتيالأيديتتنجسأدطالأفضلفمنلذلك؟للربالممخصص

الضوراة.عليهنصتالذيالطعاميتنجسولاالتوراةفي

د(:)مشناالرابعالتشريع

يغسلونثمفيهكلوأالذيالمكانينظفون(الطعامتناول!)بعد:شماياتباعيفول

فيه.الواالذيالمكانينظفونثمأيديهميغسلون:هليلأتباعويقولايديهم

:(والجما)الشرعأ

يغسلونثمفيهأكلواالذيالمكانينظفون:شمايأتباعيقولالحلماء:ذرع

لذلك؟المتبقيالطعامتفسدبذلبُفأنتاو،،أيديهميغسلونقلتفإذا،ايديهم

فيقولطالخبز.فتاتبسبب!؟السببفمااولَا،اليدانتُغسلأنيرونلاشمايفأتباع

الذيالفتاتيلتقطانفعليهلل!ثريعةدارسَابالخدمةيقوممنكال!إن:هليلأتباع

فولبذلكويؤيدونذلكدونهوالذيالفتاتويتركالزيئونحبةحجميعادل

باليد.الزيتونحبةمنأصفركانإذاالفثاتكنسيحل:قالحيث،يوحنانالربب

ألمحامةأي!آرتسها)عميقومأنيحرمأنههليلأتباعيعتقدهنا؟الاختلافوعلام
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الثلان.!فصل

العامةاي(آرتسهاأعميقومأنيحلانهيعتقدونشماياتباعانحينفي،بالخدمة

المشنا()فيالفصولجميعفي:قولههوناالربيعنحنينابنيوسيالرب!روى.بالخدمة

اتباعبرأييأخذالتشريعفإن،الحالةتلكعدامامليلأتباعبرأيالتشريعيأخذ

الت!ئريعيأخذأيضاَالحالةوتلكصحيحالعكسأنأوشعياالرب!يرىفبينما،شماي

هليل.أتباعبرأي

هـإ:)مشناالغاما.القاثهريع

يتركهاالسئبتيومانتهاءعندواحدةكأسلديهكان)من:شمايأتباعيقول

دعاء-السراجدعاء(:التاليبالترشاعليهاالدعاءويقولالطعامنهايةحنى

دعاء)يقولما(هليلأتباعويقول)الهفدالا(.الفَضلدعاءثمالبخور-دعاء-الطعام

)يتلى:شمايأتباعيقولالهفدالاإ.)دعاءثمالطعامدعاءثمالبخوردعاءثمالسراج

النار".أنوارخالقايااهليلأتباعويقولالنار"نورخالق"يا(السراجعلى

:)الجمالا(الشرح

اولاالبخورعلىالدعاءيتلوفوجدهرابا،بيتإلىيهود!برهوناالربيذهب

،السراجدعاءبشانيختلفوالم،هليلوأتباعشمايأتباعانسبقممايتبين:لهفقال

ثمالبخورثمالطعامثمالسراجدعاء:كالتاليشمايأتباععندالترئيبوردحيث

ثمالبخورثمالسراجدعاءهوالزتيمبإنهليلأتباعيقولبينما)الهفدالا(،دعاء

لميقولحموداالرببلكنميصير،الربيأقوالهذهرابا:فأجابهالهفدالاثمالطعام

فييقالالهفدالادعاءص!ناولاَ()فيفالالطعامدعاءبشأنوهليلجمحمايأتباعيختلف

يتلى:شمايأتباعفيقولالبخور،-ودعاءالسراجدعاءبشأناختلفواإنما.النهاية

ثمالبخورعلالدعاءيتلى:هليلأتباعيقولبينماالبخورعلىثمالسراجعلالدعاء

علجاءالذيهليل!تباعراياتبعالجمهورإنيوحنانالرب!ويقول،السرإجعل

يهودا.الربيلسان
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لم(حدرالأتضمعير-الدعاء-الصداة-الثك!)التلمود

لم:راباقالا:إلخ...النار"نورخالقأيا1(السراجعلى)يت!ءشمايأتباعيقول

اختلفواولكن(الماضىزمن)فييعنيفهوبرأخلق،الفعلمعنىحولأحديختلف

أفيسيخلقالذيدلالتهأنيعتقدونشمايأتباعفإن،منهالفاعلاسمدلالةحول

أيضأ،(الماضي)فيخلقمَنْدلالتهأنهليلأتباعيعتقدحينعلى(المستقبلزمن

إشعياءفيالواردةالجملةإن؟وقال(شمايأقباعراي)علىيوسفرافظعترض

الجبالاصنع413:1/عاموسوفي"الظلمه6َ*()داوخالقالنورامصور71:/53

11وناشرهاالسمواتقى(6اخالق)دا42:51/إشعياءوفي"الريحقى()613وخلق

فيخَلَقَهوX-112-9قى6ددلالةانعلىيتفقونالجميعإن،يوسفراففقال

أنواربحعنى16!وول*االمفردفينوربمعنى6ول"اكلمةحوليختلفونلكنالماضي

فيعتقدونهليلأتباعاماللنار،واحذانورَاهناكاقيعتقدونشمايفاتباع،الجمعفي

خ!راء(،وناربيضاءونارحمراءنار)فهناكالنارفيالأنوارمنالكثيرهناكأن

النار.فيالأنوارمنالكثيرهناك:شمايلأتباعقالواهليلأتباعأنأيضاَوورد

و(؟مشناأال!هاديىالقش!يع

علىالدعاءيتلىولا)1(،الكواكبعَبَدةبخوروعلىسراجعلىالدعاءيُمَلىلا

وعلىالسراجعلالدعاكايُتلىولا،المتوفىاجلمنيعدالذيالبخوروعلىالسراج

يتلىولا(،اوثانلعبادةلطقسيعدالذي)ايالأجتبيةللعباداتيُعدالذيالبخور

.نورهمنيتتفعحتىالسراجعلىالدعاع

)الجمالا(:الشرح

فىالكواكبعَبَدَة)ويستخدمهيُطفألالأنهْالسراجإلىبالنسبةصحيحهذا

فماالبخورإلممابالنسبةأماالدعاء!عليهنتلولايطفألاالذيوالسراجعبادتهمأثناء

اللحودطباعةعلىالكاثوليكيةالكيةعيتهالذىالرقيبفرضهالذىالمصطلحهوالكواكبكتدة)ا!

طبعاتوجمغ،المسيحيينالىضمناَويشيراليهود،غيريعنىالذى"نوخرى"أو""جوىلمصطلحكبديل

الرقابة.الكاثولويكيةالكنيةعليهافىضتالتيالتلمودطبعةعنمصورةحالياَالمرجودةالتلمود
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الثهـنالفصل..

التيالوليمةهنانقصدعن.راف:.نحننقلاَيهوداالرب!روىيوجد.لا؟االسبب

فيشرجمناولكننا،أجنبيةعباداتأجلمنتكونماعادةلأنهالكواكبعَبَدَةيقيمها

منفيتصح،الأجنبيةالعباداتبخور3وعلالسراجعلىالدعاءيُتلىلا:الجحلةنهاية

الأجنبية.العبادأتتقصدلاالجملةبدايةأنذلك

وعلىدهـاجعلىالدعاءتلاوةعدمفيالسببحاسورا:منحنيناالربقال

لعبادأتمعدةعادةتك!نالكواكبعَبَدَةولبمةلأنالكوأكب؟!عَبَدَةبخور

تُطفألاالتيالنارولكنتُطفأ،التيالنارعلالدعاءتلاوةيحلالعلماء:شرع.أجثبية

عليها.الدعاءتلاوةيحللا

الدعاءيتلىلاأنهاتعنيهل3!تُطفالاالتيتعنيوماذاتطفأ(،التيتعنيأماذا

)منشرعاَحلالالعملهذاكانوإنحتىالعملبسببئطفأ،لاالتيالنارعلى(

منيستخدمالذيالسراجعلىالدعاءنتلو)برايتا(:فييردالم13مثلامالمريضةأجل

التيتعنيماذا:يسحقبرنحمانالربيفقالا3المريضاجلومنالوالدةالمرأةأجل

علالدعاءيتلىأيضأ:فلقد.ورد،المثرععلىتعديفطِعمللأداء-تُطفأاقيأتُطفا؟

.اليومانتهاءوحتىالسبتيومطواليصمتعلالذيالسرأج

)1(اليهودين5اليهوديغيرأشعلهالذيالسراجعلىالدعاءيُتلىالعلماء:شرع

اشعلهالذيالسراجعلىالدعاءيتلىولااليهود،غيرمناليهوديأشعلهالذيأو

غ!يرأشعلهالذيالسراجحالةفيالاختلافولماليهود،غيرمناليهوديغير

السراجف!نكذلكالأمركانإذايُطفا؟لمأنهبسببأليس3اليهودغبرمناليهودي

)اللهب(إنالقوليمكنكوهلالضاَ،يُطفألماليهودكيرمناليهوديأشعلهالذي

المرءأخرجإن)برايتا(:فيوردلكن3اليهودييدفيغيرهلهبَاونشأخباقدالمحرم

التشريعتعدىهلولماذا؟!،السبثتعدىفقد(السبت)يومعاممكانالىلهباَ

ياسرائيل.يك!نىالذييعقوبنسلمنالشبصحيحاليهوديبمحنىاسراثليالنصفيوردت(1)
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الهثدالم(قثسي-الفلاء-لا!نلأفة-أطك!)إنتل!ود

ومن!السبتفيأخرىملكية)فييضعهلا(ملكيةأمنشيئَاينزعمن:يتهولىأتأ

مطلق؟ئحريمأنهأ!(؟!السبتفيأخرىم!جةأمنينزعهلا(ملكية)فيشيئايع

أإنحالةفيالدعاءفيتلو،عليهالدعاءجلالنهيالإضافي3اجزى)ءالدىتا3وإذ

بسببمحظورالأمرمذالكننعم،.إاليهود(؟غيرمنالراجاليهه!ديغيرأشهله

الهبالأولاللهبوبسبب(الأولالسراجاشعل)الذيالأولا!يموديغير

.(الأولالسراص!

ورايالس!ب!ت(،)يومالمسؤَرةالمدينةخارجيسيرالمرءكانإنالعلماء:شرع

أغلبكاندانالدعاء،يتلوفلاالأغيارمن)السكان!أغلبكانفإنضوءًا.

"إنقلتَلقد،الجملةصلبفيتناقضهناكالدعاء.فينلواليهودمن)السكان(

ونصفهم)اغيارَا(نصفهمكانالان1الدعاءيتلفلاالأغيارمغالس!طناكلبكان

منالسكاناغلبكانإد!:قالذلكوبعد،الدعاءيتلوف!نهاليهود(أمنالأخر

يتلوفلااليهودمنالاَخرونصفهمأأغيارَا(نصفهمكانوإنء،افيتلواليهود

يتلوأنفعليهاليهودمنونصفهمالأغيارمننصفهمانبمايقولوالمنطقالدعاء،

فيونصالأغيار(منالسكان)أغلبأنعلىالجملةبدايةقينصقدأنهإذالدعاء،

اليهود.منالسكاناغلبأنعلىنهايتها

شعلة0يدفيطفلَاورأىالمسورةالمدينهْخارجيسيرالمرءكانانالعلماء:شرع

نطوإذا(الصعلة)جملىالدعاءتلاإسرائيلبنيمنكانفإنعنه،يتحرىانفعليد

أيضاَ،البالغع!ينطبقفهذا،الطفلاختصولماذاالدعاء.يتلفلاغريبَاالأغيارمن

الشخصوإن،الشمسغروبفبيلقيلإن؟رافعننقلاَحمودارافروىحيئا

حالةفيذلك(-أمايفعللااليهودي)فالبالغالأغيارمنأنهالههـاضحفمنبالغ

ذلكُ.يفعلاليهوديالطفلإنالقولفيمكن،الطفل
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الثدنالمصل

هذاكانف!ننورَأ،ورأيالمسؤَرةالمدينةخارجيسيرالمرءكانإنالعلماء:لشرع

لغرضلأنهعليهالدعاءتلاالاَتون(نيرانعنالصادرالنور)مثلغامرَاالنور

وشرع،الأتوننورعلىالدعاءيُتلى:وقالالعلماءأحدلثرعولقدفلا.وإلاالإضاءة

الإُشعالبدايةعنيتحدثفأحدهما،بينهماتناقضولا،عليهالدعاءيُتلىلاآخر:

.الاحتراقنهايةعنيتحدثوالآخرثور،منهينبعثولا

والموقد"التنورمنالصادرالنورعلىالدعاءيثلى:وفالالعلماءاخدشرعولقد

بدأيةعنيتحدثفأحدهمابينهما،تناقضولا،عليهالدعاءيحلىلاآخروقال

.الاحتراقخهايةعنيتحدثوالآخرالإشعال

وقال،الدينيوالمعهدالمعبدنورعلىالدعاءيتلى:وقالالعلماءاحدشرعولقد

وجودحالةفيذلكفالافأحدهما،بينهماتناقضولا،عليهالدعاءيتلىلااَخر

ويمكنك،مهمةشخصيةوجودعدمحالةفيذلكقالوالاَخر،مهمةشخصية

أيضاَ،بينهماتناقضولا،مهمةشخصيةوجودحالةفيذلكقالاالاثنينإنالقول

وجودعدمحالةفيالاَخروقال!اللمعبد(حزانوجودحالةفيذلكقالفأحدهما

)1(حرانوجودحالةفيذلكقالاالاثنينإنالقرلهـلمكنكللمعبد،حزان

والآخرالفمربزوغحالةفيذلكقال!فأحدهماايضاَ،بينهماتناقضولااللمعبد(،

الفمر.بزوغعدمحالةفيذلكقال

:شماياتباعفيقولالنار،أمامالدينيالمعهدفيأفرادجلسإنالع!ء:شرع

الجميحعنالدعاءواحديتلو:فيقولونهليلاتباعأما.لنفسهالدعاءينلودفركل

فسرهماصحيح"الملكرشةالشعبكثرةافي1ة4/128أمثالفيوردماإلىاستناداَ

ذلكانيرونفهم!؟ئضريعهمسببفماشماياتباعإلىبالنسبةولكن.هليلأتباع

اتباعانأيضاَ:)البرايتا(فيوردفلقد.الدينىالمعهدفيالدراسةتوقفإلىيؤديلا

داخله.الأولادونعليمالمجدأمورعلالمثرف(1)
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ثدل"(ندزنفلمعي!-الحكاء-4ال!دد-)الذك!.دالتل!و

أبالشفاء111(الدينيالمعهدفييعطسالذياللشخصيقولونيكونوالمجم!يلالربي

الديني.المعهدفي()الدراسةتتوقفلاحتى

وماالمتولى:اجلمنيعدالليالبخوروعلىالسراجعلىالدعاءيتلىلا

فقال،الرائحةإزالةأجلمنوالبخور،الميتإكرامأجلمنالسراجلأنا؟السبب

خروجعند)ساجأ(المشيعونويحمليشيعميتاي:رافعننقلاَيهوداراف

لمجملميتوأي،عليهالدعاءيتلىفلاالمكانته(ليلاَامضهارَاذلككانسواءالسبت

9.عليهالدعاءفيضلىليلاً(السبتانتهاءعنأسراجاَالمشيعون

الإزالةالمرحاضفييستخدمالذيالبخورعلىالدعاءنتلولاهونا:رافقال

أنناإلىيشيروهذا،الأكلبعدالأيديلتنظيفيُصنعالذيالزيتعلىاوالرائحهَ!

معيتعارضوهذا.الرائحةإزالةاجلمنيستخدملاالذيالبخورعلىالدعاءنتلو

عطورمتجرإلىدخلمنان:البابهذامنالخامسالفصلملحفاتفيوردما

،واحدةمرةإلاالدعاءينلولافإنهاليومطوالهناكجلسوانحتى،الرائحةوشم

الحالةهذهوفي.مرةكلقيالدعاءيتلوفإنه،وخرجدخلثموخرجدخلإنولكن

أجلمندخلوإننعم.عليهالدعاءتلاذلئهومحالشمأجلمن()الدخوليكنل!

يشترونه.ثمالعطرتشمفالناسالدعاء،يتلوأنعليهالشم

معظمكانف!نرائحةوشمالمسؤرةالمدينةخارجيسيرالمرءكانإنالعلماء:شرع

منالمدينةسكانمعظمكانو)نالدعاء،يتلوفلاالكواكبعبدةمنالمدينةسكان

فلااليهودمنالمدينةسكانمعظمكان!انحتى:يوسيالرب!ققالالدعاء،تلااليهود

يستجدمنجميعهنوهلالسحر.فيالبخوريستخدمنإسرائبلبنإتلأنالدعاءيتلو

ايضاَتستخدمهوقلةللسحر،تسئخدمهالنساءمنقليلأوبعض!السحر؟لهالبخور

ناوبما،للشمتستخدمهلاالنساءمنالأغلبيةانذلكمنفيتضحالملابسلتعطير

عليه.الدعاءيُتلَىفلاالرائحةلشمتستخدمهلاالأغلبية

444

http://www.al-maktabeh.com



الثهـلالفصل

افيالسبتمساءالمرءساراذا:يوحنانالربيعننقلاَابابرحيابيادروى

الأرجحفيلأنهالدعاءيتلوفلارائحةوشم)؟(،صفوريفيألسبتانهايةفياوطبرية

-بالعثة(.تصابأن)خشيةالملابشلتبخيريستخدم

فإنهالرائخةشمبغرضكواكبعبدةبهسوففيالمرءسارإذاالعلماء:ضع

آثم.

؟رافعننقلاًيهودارافقالتنورهمنينتةخحتىالسراجعلىالدعاءينلىلا

المرءيقفالذيالنورهناالمقصودوانمابالفعلالانتفاعتعنياقى)+"ااكلمةْليست

الدعاءعليهيتبوأنعنهبعيذايقفمنعلىحتىفيجببهوينتفعمنهبالقرب

العلماءفاعزضبعيد"،مكانفيكاندنأحتى1ضرعنا:لقداَشيرافقالوكذلك

ولملهيبايأوبوعاء،اوبملابسهالشمعةنورالمرءأخفىإنوقالواذلكعلى

يرىحتىعليهالدعاءيتلولافإنهيرهولم!وءهاستخدماو،ضوءهيستخدم

اللهيب،يرىولا3الضوالمرءيستخدمفقدصحيحهذا.ضوءهوششخدماللهيب

يستخد!ولااللهيبالمرءيرىكيفلكنركن،فيموجودة)الشمعة(كانتاذا

نورها.وخابيَابعدعلى)الشمعة(كانتدانحثىلا.3ممكنهذاهلالضوء3!

المنطفئ.الفحمعلىالدعاءيتلىولاالمتوهجالجمرعلىالدعاءيتلىالعلماء:شرع

حطبإَفيهوضعتإذاالذيالجمرهوحسدا:الرب!قال3متومجأنهنعرفوكيف

الحطب.اشتعل0

)2"؟بالعينأمأولهفيبالهمزة)خبا(الفعليقرأهلالعلماء:الدارسونفسأل

حزقيالفيوردماإلممااستنادأافديميبرحسدارافقاللقد:الحكمهذاخذ

111 8: / rُا"3(.السروُايفُقْهُلمالربجنةفيالأَرْز

الميلاد.منالأولىالقرونفياي،عصرالمنثافيدينيةومعاهدمدارسبهماكانثفلمطينفيمديتيناسم(1)

.هلاولأمث!ءه!2)

بالعين.(لأيتمهاالفعلوردوقدالأرزشجرعلىالسروشجري!تغلبلمأي)3(
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لم(ثداالزدفلم!ي!-لحكناا-ةللصد!-كرالذ).دلتلىا

حتىعولا:فقال3مدىايإلىبالضوء.فعلاَينتفعأنالمقصودرابا:قال

نأالمرءيستطيعحتىحزقيا:أفونديون.وقالمنالإي!ار"أ(يحيزأنالمرءيستطيع

صفورية.مثقال!منطبريةمثقاليميز

)علىالخادم"آدا"بيتمنالمنبعتالنورعلىالدعاءيتلويهودارافركان

منالمنبعثالنورعلىالدعاءيتلوفكانراباأمامنه(،بعيدةمسافةعلىأنهمنالرغم

الدعاءيتلوفكانابإّأمارابا(بيتمنبالقربكانأالذي!ا"براجوريا1ْبيتص

آباهو".ابر1بيتمنالمنبعثالنورعلى

التيالدرجهْبنفسالضوءوراءتتحرىألاعليتا:رافعننقلاَيهودارافقال

)أقرببالضوءعنأتحرىكنتالبدايةفيزيرا،الربيقال،الفرائضعنبهانتحرى

لكن،ألتفتأعدفلمرافعننقلهالذييهودارافقولسمعتوعندماأم.بعيد(

الدعاء.تلوتمكانيفيالنورإلمطوصلإن

ؤا:أمشناالسابعالتشزيع

الذيالمكانإلىيعودأنعليه:شمايأتباعيقولاالدعاء،تلاوةونسياكلمن

وما.فيهتذكَرالذيالمكانلاالدعاءيتلو:هليلاتباعويفولالدعاء،ويتلوفيهأكل

فيالطعامهضميستغرقهاالتيالمدةهيأالدعاء3بتلاوهًخلالهايجوزالتيالمدة

الأمعاء.

:(لجمالاا1لشحا

تلاوةنسيانهحالةلاخلافهناك:آباديفى.بزرافتانهويقالزبيدرافقال

فالأمرالدعاء.ويخلومكانهإلىيعودانهعلىيتفقونفالجميعتعمدإذالكنالذعاء.

من2(/1تساويوهيالتلمودعصرفيرومافيمتداولةكانتالنحاسمنصغيرةعملة:الإيمار(1)

فونديون.نصفوتساوي،الفضةالدينار
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!صلالثهـ.

قالفلقدتعمد،منعلىأيضأينطبقهذاإنفتقولونسي"11شرعنافقد،واضح

أتباعقالبرايتا:فيوردماليعلمناجاءفقد،شمايأتباعدَا-رِلكليوضحونسي"11

يتلو)انونسيغالبناءفرق3ا!لراكلإن:نظركملوجهةوفقاَةشمايلأتباعهليل

لم.الدعاءويتلواخرىمرةيصعدانفعليه،نزلثمالدعاء(

حافظتهالمرءنسيإذا:نظركملوجهةووفقاَهليللأتباعشماياتباعفقال

اليس،اضفسهإكرامَايصعدكانفإن)3ويأخذهايصعدالاالعاليالبناءاعلىكيسهأو

ذلكاحدهمافعلالتلامبذمناثنانوهناك؟)للربإكرامَايصعدانالأوْلىمن

عمدَاذلكفعلوالاَخر،الذهبمنكي!افوجد،شمايأتباعرايوأتبعسهواَ

أسد.فافترسههليلاتباعرايواتبع

إذا!؟أفعلماذاففالالدعاء،تلاوةونعصيفأكلقافلةمعحنابربرراباسافر

الدعاكافيحل)هنا(الدعاءاتل:ليسيفولودطفإنهمالدعاءتلاوةنمميتإننيلهمقلت

لهمففال.الذهبمنحمامةنسي!شاإننيلهمأقولأنالأفضلمنكنت،اينما

حمامةفوجدالدعاءوتلافذهب،الذهبمنحمامهةنسيتلأننيانتظروتي

مزأميرفيوردإذ،الحمامةتشبهإصرائيلجماعةلأن3حمامةقالولماذا،الذهبمن

1 : /13 IAالحمامةأنوبماالذصا"،بصفرةوريشهابفضةمغشاةحمامةافأجنحة

ويخلصهاينقذهالنإسرائيلجماعةكذلكأجنحةبدونوالفرارالهربتسنطيعلا

بالفرائض.التزامهاإلاعليههيمما

الطعامهضميستغوفهاالتيالمدةهيالدعاء؟تلاوةخلالهاالتيْيجوزالمدةوما

المرءفيهايشعرلاالتيالفثرةهي:يوحنانالربيقال؟الهضممدةهيماالأمعاء:في

تناوله،الذيالطعامبسببفيهايعطشالتيالفترةهي:لقيشريشوقال،بجوع

لمرقالشيزبمابريمارراف:يقولمنوهناكزوطرا.لمرشلميابريماررافوقال

هيما:لقيشريشعنآميالرببروىفقد3ذلكلقيشريشقالوهلزوطرا؟
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الأثدا،(تفسلط-الحكاء-ال!د!ة-)!كد.التل!وب

بينتحارضلا.أميالاربعةسيرمسافةهيالطحام؟هضميستغرقهاالتيالمدة

الخفيفة.الوجبةالىتشيروجملة،الثقيلةالوجبةإلىتشيرفجملة،الجملتين

ح(:)مشفاالفامقالقشر!

هذهإْلاهناكتكنلمف!نالطعامتناولأبغدمختمرعنببعصيرلهمجيءإن

اماالطعامعلىالدعاءيُتلثمالكاسعلىالدعاءيتلى:شمايأتباعفيقولالكاس

.الكأسعلىالدعاءيُتلذلدُوبعدالطعمامعلىالدعاءيُتلى:فيقولونهليلأتباع

يقولونولاالدعاء،إسرائيلبنىمناحدتلاإنالدعاء(نهاية)في"آمينااويقولون

(.)بآذانهمكلهالدعاءسمعرااذاإلاسامريالدعاءتلاإن"آم!مناا

:.(لجمالا)الثهرعا

يسمعلمدان،.هختىإسرائيلبنىمنفردالدعاءقالإنأنهإلمايشيروهذا

أدىقديكونفكيفالدعاءيسمعلموإن)آمين(يرددانفعليهكلهالدعاء

رافقالفهكذا،معهميكللممنعلىبقالْهذاراف:برحيافقال؟!الفرض

معهم.يأكللممنعلىيقالهذااباهو:برراباعننفلاَنحمان

وكذلكالدعاء،واتل(العنبعصير)كأساخطفبتىيأةابنهلحياراففقال

أنصالىيشيروهذا3،الدعاوائلالكاساخطفبنىيا:ابنهلراباهونارافقالى

أفضل""آمينيرددمن:)برايتا(فييردالم."آمين"يرددالذيمنأفضلالدعاخ!يتلو

لكذلك.أنهبالسماءاقسم:نهورايرافلهفقالالدعاء؟يقولالذيمن

الذينهمفالأبطال،الحربساحةفيالجنديتصارععندماأفهتعلمرو!

الدعاءيتلومنيتساوى:برايتاورداذ،فيلكحولالمشرعوناختلفافقد.ينتصرون

منإلهكمالربأباركوا9:151/نحمبافيوردماإلمماأاستناداَ"آمين"يقولومن

أجصهكل!لالدعاءيتلومنلكن011(،..جلالكاسموليتباركالأبددإلاالأزل

"آمين".يقولالذيمنأسرع
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الثاملالفصل

يتلوها(التي)ايأدعيةبعداَمين"11نرددأنيجوزهل:رافشموئيلسأل

الصغارعداماشخصايخلف"آمين"تردد:لهفقال!؟التعليمأماكنفيالصغار

التعلم.بفصدولكنالدعاءلتثصديقولونهالالأنهمالتعليمأماكنفي

قىؤواإذالكنا)ا"االهفطارا11الصغاريقرالمإذاحالةفيتنطبقالأقوالوتلك

11.آمين"خلفهمفنرددالشريعةدعاءوقالواالهفطارا

لتخظيفالطعامْنهايةلهإحضارهاعتادوا)الذيالزيتانالعلماء:شرع

الرب!يقولبينمازيلايما،الرييرايوفقيوجد(لم)إذاالدعاءتلاوةيعطل(اليدين

يعطل.الذيهوالجيد(لزيتإنآحا:الربيويقولالدعاء،تلاوةيعطللا:زيواي

)فيللخدمةشركايصلحلاالنظيفغيرالشخصانكما:زوهمايالرببيقول

انا.يسحقبرنحمانرافقالالدعاء،لضلاوةتصلحلاالنظيفةغيراليدكذلكالمعبد(

ماأعرفإنما"زوهماي"،هوومن"زيواي"هوومنزيلاي"11هومناعرفلا

قيوردذلكإنيمْولوالبعضقولهرأفعنيهودارافروىفقدالمشنا:فيورد

انالأنى،قديسينونكونون"فتتقدسون،1/144لاوي!فيوردماإن)برايتا(:

،الطعامقبلاليدينغسلإلىإشارةفتتقدسون""،إلهكمالربانا،القدوس

إشارة"القدوساناو"لأنيا!ل،بعداليدينغسلإلىإشارة"قديسينو"تكونون

الدعاء.إلمأإشارة"إلهكمالربو"أنا،الزيتإلى

وجرت،والمواسمالسبثفيالنوراةفيالقراءةبعدالمعبدفييقرأالأنبياءأتوالمنجزءالهفطاراة()1

فبلهادعاءويقولاالهفطارا،ذلكوبعدالتوراةمنالمحددالجزءقبلهايقراالهفطارايقرامنانالعادة

الهفطارا.يقراأنالتكليفسنيبخلمالذيللصغيرويجوزبعدها،واَخر
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إلمفئك!لثاستهبئ

!!امثيناأالأولالتش!بع

منامبارك1:يقولأنفعليهإسائبللبنيمعجزاتبهحدثثمكانَارأىمن

العباداتمنهأستؤصنلتمكانَارأى(نو)1"،المكانهذافيلاَبائ!ناالمعجزاتصنع

أرضنا".منالأجنبيةالعباداتاستأكلالذيامبارك3:فليقلالأجنبية

:!لالبما)الشرعا

1خروجفيورد:يوحنانالربيقال3الأقوالتلكمصدرهوما 5 / 1 A:اوقالا

نتلوْوهل"،فرعونأيديومنالمصريينأيديمنأنقذكمالذياالربمباركيئرون

حدثتالتيالمعجزةعلىنتلوهولا،للجماعةحدثتالتيالمعجؤةعلىالدعاء

وفياسدعليهفهجماأا(ااعبريمينا1مدينةفييسيرشخصهخاككانفلقدللفرد؟!

بهذامررتكلمارأبا؟لهفقالراباإلممافجاءوانقذته،معجزةلهحدثتاللحظةتلك

في0المعجزليصنعالذيامبارك1تتلو:أنفعليك0(المعجزفيهحدثت)الذيالمكالط

أ)2(وشعرأعرافوتا1واديفييسيركانالذيربيناابنماروكان"،المكانهذا

يسيركاذمرةوذاتمنها،فشربماكاعينلهفانفجرتمعجزةلهفحدثتبالظمأ،

ينهارالمجاورةالمنازلأحدبجدارفإذا،وحشيجملعليهفانقضااامحوزا1سوقفي

امبارك1فائلاَيتلو)عرافوث(بمركلماوكان(،الجملمن)هرباَالمنزلطإلممافدخل

11امحوزا1بسوقيمروعئدما"،الجملمنونجانيبعرافو!تالمعجزةليصنعالذي

11.اعرفوت1فيمعجزةليوصنعالجملمننجاقِالذي"مباركقائلأيتلو

.الفراتنهرجنوبتقعمدينهَاسمإنهايثرحهفيرآلثيبقول،1)

.مكاناسمإنهشرحهفيرآشييقول(2)
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ادذحدد"(تفممالا-الدعه-الصدأ،-)!ك!الت!ود

للجماعة،حدثتالتىِالمعجزةأجلمنالدهعاءوجوبعلىالعلماءأجمعفقد

حدثتانتيالمعجزةعلىالدعاءتلاوة(المعجزةلهحدثت)الذيالفردعلىويجب

له.

إ!سرائيلبنىعبورمكان:التاليةالأماكنأحدشخصراىاذأعلماؤنا:شرع

حدولعبورمكالط(،يشوعأأيامالأردننهرإسرائيلبنىعبورمكانسوف،،)بحر

باشانملكاعوج"1أرادالذيالحجر،حوروننجيتمنحدرفيالبرداحجار،ارنون

معيشوعحربأثناءفىموسىعليهجلسالذيالحجر،إسرائيلعلىيلقيهان

فيكاصالذيأريحاوسور،لوطزوجةعلىاللعنةفيهحلتالذيالمكان،العماليق

ويسححه.الربيشكرانالمرءعلىيجبالأماكنهذهكلفي.الأرض

خروجلاوردلأنهسوفبحرإسرائيلبنىعبورمكانالىبالنسبةمفهومهذا

عبورمكانإلأوبالنسبةأ،اليابسةعلىالبحروسطفيإسرائيلبنوافدخل41/22:1

تابوتحاملوالكهنةافوقفا:17/"يشوعفيوردلأنهالأردنضهرإسرائيلبني

اليابسةعلىعابرونالدهـائيلوجميعراسخينالأردنوسطفيأليابسةعلالربعهد

".الأردنعبورمنالشعبجميعانتهىحتى

ضرورةعلىنصتدلاينفمن،أرنونجدولعبورمكاذإلىبالنسبةولكن

كتابفييقالولذلك2114:11/عددفيوزدمما؟!المكانهذافيالدعاءتلاوة

فياسماءمنوردماإن:المشرعفقال!"،أرنونوأوديةسوفهفيواهب!الرحروب

يسيرانكانابإلبرصمصاباننثمخصانهماو)هف(أآت(أسماءمنالقفرةهذه

جاءارنون()بواديالإلمرائيليونمروعندماإسائبل،بنيمجسكرجلفط

بنويمرعندماإنه!قائلينبإخفائهاوقامواالخنادقمنالعديدوحفرواالأموريون

جماعةيتقدمكالطالعهدتابوتانالأموريونيرفولم،يفتلونسوفهناإ!رائيل

المكانهذاإلمماالعهدتابوتوصلوعندما،امامهمالتيالمرتفعاتولدُلثإسائيل
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التاللم!الفصل

،أرنونأوديةفيدماؤهموسالت)الأموريون،فقُتلببعضبعضهاالجبالالتصقت

وأخبرافذهبا،الجبالمنتسيلالدماءشعاهد15ااو"هف"آتاامنكلجاءوعندما

111عددفيوردماأنشدواالذينإسرائيلبني : 1 5 / Yإلىمالألذيالأوديةومصب

".مؤابتَخْمإلمماعار-واسعتندمَ!نحكَن

فقالالأحجار؟!هذههيما7،دهد!(،قى13)*دالبردأحجارإلىوبالنسبة

آ،خر،رجلاجلمنوهبطترجل)1(،أجلمنأنتصبتالتيالأحجارإنها:المشرع

موسىأجلمنانتصبتالئيالأحجارهي(رجلاجلمنانتصبتالتيفالأحجار

فيوردكماحداَ"حليماَفكانموسىالرجلوأما12311/عددفيوردماإلىاستناداَ

والأحجار11ايأرضعلىالمطويَنْصَثولموالبردالرعود"فانقطعت33لم9خروج

عددفيوردماإلىاستنادأيشوعأجلمنهبطتفإنهارجل،اجلمنهبطتالتي

كما11،عليهيدكوضعروحفيهرجلَانونبنيشوعخذلموسىالرب"!سقال2718/

بيتمنحدرفيوهمإسرائبلأماممنهاربونهم"وبينما5/111يشوعفيورد

السماء111.منعظيمةبحجارةالربرماهمحورون

فلقد،إسرائيلعلىبلقيهانباشانملك"عوج"أرادالذيالحجرإلاوبالنسبة

جماعةمعسكرمساحةهيما:قالان)عوج()الجمارا(،الشفاهيالتراثفيعنهروي

عرضهجبلَاوأقتلعاذهبسوفإننيميلاَ(،ا)2فراسخثلائةيبلغإنه13إسرائيل

فراسخثلاثةمساحتهجبلَاواقتلحفذهبفأقتلهم،عليهموألقيهفراسخثلاثة

منالنملفنخرهالجبلعلىالنمل)ارسل(تباركالقدوسلكن،رأسهإلماوصعد

بأسنانهإذارقبتهعنيزيحهانارادوعندما،رقبتهعلىوهوىالجبل(1فهبطأسفل

:8/"مزاميرفيأليهأشارماوذلك،إزاحتهمنيتمكنولمأالجبل(بجانبيتنغرس!

أجلمنتعنيايل!أ"6لأ6"فىالأ)1تكرنأنالمفترضمنل!أ"63"لأالاكلمةمعنىانالمشرعيرىاذ(1)

رجل.
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دلأكدا"(تفمممير-الدعاء-الصداة-ادذىالتل!ود

قالحيمشالقيش،بنشمعونالربيلتفسيروفقاَوذلكالأشرار"أسناناهشمت1

أسنانأهشمت3/81مزاميرفيوردمايعنيماذالقيمش:بنشمعونالريا

وأمسكأذرععشرطولهكانفموسى"أطلت11ولكن"/اهشمتتُقرألاا؟الأشرارأ

فقتله.،رأسهفيعوجفضربأذرععشرمسافةأعلىإلىوقفزاذرععشرطولهافأسَا

1712/خروجفيوردماإلىفاستناداَ،موسىعليهجلسالذيالحجرأما

11.عليهفجلستحتهووضعهحجراًاخذثقيلتينموسىيداصارتافلما1

ملح،عمودإلىوئحولمثلوطزوجةعلاللعنةفبهحلتالذيالمكاداما

عمودفصارتورائهمنامراتهافنظرت91/621تكوينفيوردماإلىاستنادأ

11.ملح

هـ62/يشوعقيوردماإلممااستنادأ،الأرضفيغاصالذيأر!السورأما

تلاوةمنبد)ولامعجزاتسبقمماحمغاننتفقنحنمبهانه".فيالسورافصقط1

الدتانامبارك1المرءفيقول،عقابفهذالوطلزوجةحالةإلىبالنسبةولكن.(Lالد

وتسبيحاَ.شكراَيقولأنالسابفة(الحالاث)فيشرعناونحن"الحق

"مباركلوطزوجةعلىفيتلىدعاءان،زوجتهوعلىلوطعلىيتلىأنوشرعنا

الرب!قاله".الصديقينيتذكرالذيامبارك1دعاءلوطعلىونتلوااالحقالديّان

تكوينفيوردماإلىاسئنادأغضبهوقتفيحتىالصديقينيتذكرالربإدط:يوحنان

وسطلوطأوأرسلإبراهيمذكرالثهأنالدائرةالمدنالئهخرّبلماوحدث91/92:11

11.لؤطفيهاسكنالئياذنقلبحين.الانقلاب

وبىدماالىاستناداَسقطلقد!3حقاَغاص.لأرضافيكاصالذيأريحاوسور

هتافاَهتفالشدبأنالبوق!وتالشعبسمعحينوكان62511/يشوعفي

فيغاصأنهبدفلامئساويالن،وعرضهطولهلأن".مكانهفيالسوزفسقطعظيما

ألاْرض.
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التاس!الف!عل

ينزل.منةالربيشكرواأنعليهمأربعةاهناك1:رافعنيهوداالربيقالا

منوخرجسجنمن،وتعافىالمرضأصابهمنال!حابىى،فييسيرمنالبحر،

السجن.

3-أ47/13Yمزاميرفيوردمماذلك؟!علىنسضدلاينمنالبحر،ينزلطمن

...عاصفةريحاَفأهاج...الربأعمالرأواهم...السفنفيالبحرإلىالنازلون11

...الشكرانمثلويترنحودنيتمايلون...الأعماقإلىيهبطونالسمواتإلىيصعدون

...فتسكنالعاصفةيهدي...يخلصهمشدائدهمومنضيثهمفيالربإلىفيصرخون

.ااآدملبنيوعجائبهرحمتهعلىالربفليحمدوا...هدؤوالأنهمفيفرحون

مزاميرفيوردمما؟االصحارىفييسيرمنحكمعلىنستدلأينمن

إلىلمح!رخوا...سكنمدينةيجدوالم،طريقبلاقفرلاالبريةفياتاهواا-14:8/؟7

11.رحمتهعلىالربفليحمدوا..مستقبماً.طريقأوهداهم...الرب

مزامير!اوردمما)Tوتعافىالمرضأصابهمنحكمعلىنستدلأينومن

كرهت...يذلونآثامهمومنمعصيتهمطريقمنوالجهّاله17:211-ا157/

فشفاهم...+كلمتهأرسل...ضيقهمفيالربإلىفصرخوا...طعامكلأنفسهم

ا.ارحمنهعلىالربفليحمدوا

مزاميرفيوردمما؟االسجنمنوخرجسجنمنحكداعلىنستدلطاينمن

...الربكلا!عصوالأضهم...الموتوظلالالظلمةفىِالجالسون11-15ا"لما57

الظلمةمنفأخرجهمضبقهم...فيالربالى!رخواثم...بتعبقلوبهمفأذل

11.رحمتهعلىالربفلبحمدوا...الموتوظلال

النعمواهبامبارك1يهودا:راففال3!يتلوهأنينبغيالذيالدعاءهووما

استنادأأشخاصعمثرةحضورفيالشكر()دعاءيفولطانيجبأبةْوقال"،الطيبة

مجلسفيوليسبحوهالشعبمجمعفيوليرفعوه17/1:3211مزاميرفيوردماإلى

455

http://www.al-maktabeh.com



ثلا"(الأقفسد!-لدعلاا-الصدا!-اللك!)دلتل!وا

إلىاسش!اداَالعلماءمن(العشرة)مناثنانيكونأنينبغيزوطرا:مروقال"،المشايخ

آشيراففاعترض"،المشايخمجلسفيوليسبحوه57/1:3211مزاميرفيوردما

آلئمفيوردهللكن(لحلماء،من.جميعهميكونانبدلا:وقالذلكعلى

مجمعفياليرفعوه1الففرة:نفسقيوردلفد"3!المشايخمجلسفياليسبحوه1

وهذاالجلماءمنوائن!الشعبمنعمثرةح!ورفيهذاانفنقول"الشعب

سبق(.ماأءحيتعارض

بغدادمنحنارافإليهفذهب،وتعافىالمرنهااصابهجهودارافانحدث

يمنحكولمإيانامنحكالذيالربامبارك1:لهوقالواالزيارته(،آخرونوعلماء

ينبغيإنهأب!يقلأولملكنالشكر،دعاءقولمنأعفيتموفِالقد:لهمفقال"للزاب

13الشكردعاءيئللمولكنهعشرةيوجدوهنا،عشرةح!ورفيالشكردعاءيتلوان

"آمين".بعدهمقالهإذاذلكالىحاجةفيليسإنه

والعريس،،المريض(لشخصجمهم:العنايةمجبثلاثةهناكيهودارافقأله

والعريس،،الوضععندوالمرأة،المريض(:إأربعةبرايتافي!ئرعناولقد.والعروس

منيضيفونمنوهناكالممِت(،.)علالنائحإليهميضيفونمنوهناك.والعروس

ليلَا.الشريعةيدرس

فييُطيلمن:عمرهيَطُولفيهالُطيلمنأشياءئلاثةهناكيهودا:رافقال

(.الواحة)!تالخلاءيخاومن*يُطيل،المائدةإلىالجلوسيُطلومن،صلانه

الربيعننقلاَاَلابىحياالربييقلأولم؟(فائدةال!لاةفيللإطالةوهل

فإنه(،ي!لي)وهوحوائجهتُقضىأنوينتظر،صلاتهفيأطالمنإن:يوحنان

يمرضالمهـاطلالرجاء1312:11/أمثالفيوردماإلىاستناداًالهايةفييكتئب

ئحم!االمرور:وهيباَثامهالإنسانتذكراشياءثلاثة:يسحقالربيقالكما11،القلب
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الللس!!غصل

يطلبومن،الصلاةفيالحانجهقضاءوانتظارخطر(،مكانفي)المرورمائلحائط

صاحبه.يعاقبأنالربمن

الحاجةقضاءينئظرالذيالشخصعنتتحدثفجملةهنا،تعارضيوجدلا

فيالحاجةقضاءينتظرلاالذيالشخصعنتتحدثالأخرىوالجملالصلاةفي

والضراعة.التوسلمنيكثربأنا؟ذلكيفعلوكيف،الصلاة

(الطعام)منشيئاَفيعطبهففرِياتيربمافلأنه،المائدةإلمماالجلوسيُطلومن

ارتفأعاَ"اذرعثلاثخشبمنالمذبح412:211/حزقيالقيوردماإلىاستناداَ

بكلمةاستهلفلقد"،الربامامالمائدةهذهلي"وقالالفقرةنفسفيأيضاَوورد

كالنعندماإليعزرالرب،يوحنانالرببفالولقدا،امائدة1بكلمةوأنهى""مذبح

مائدةفإنالاَنأماإسرائيلبنيعنيكفربدأخله()الموجودالمذبحكانقائماالهيكل

عنه.تكفرالتيهيالشخص

السبثبابلاوردلفدالخلاء؟!فيالمكوثيطيلمنعلىفائدةتعودوهل

أوراقأكل:وهي(الشرج)فتحةالذبُرالتهابتسببأشباء6عشرة:81صفحةوجه

البهائم،لحممنالخشنةالأجزاءأوالأخضر،العنبأوالكرأ،أوراقأو،الفروع

عصيرعكارةوفربجيد،بشكلالمطبوخغريرالمملحوالسمك،السمكةوعظام

صاحمبه.بهمسحبحجريمسحمن(،الغائط)بعدبالخزفأوبالجيروالمسح،العنب

ولا.اللازممناكثرالمرحاضفيالقرفصاءيجلسمن؟يقولونمنوهناك

)بيتالخلاءفيالإطالةعنقبلمنقيلتالئنيوالجملةهناالموجودبينتعارض

عنتئحدثالأخرىوالجملة،طويلةمدةالقرفصاءيجلسمنيقصدفهنا(،الراحة

القرفصاء.يجلسولايطيلالذي

منيشبهوجهكإن:إليعايبريهوداللربيالمحترماتالنساءإحدىقال!ت

ولكنالعملينهذينأعملأنعلمحرمإننيلها:ففال،والمرابينالخنازير،يربون
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ثدا"(الأقغلمعي!-الدعاء-4الصدا-الثك!.)دالتل!و

الطريقوفيمرحاضاعشرأربعةالدينيوالمعهدمنزليبينيوجدانهذلك()سبب

(.)المراحيضجميعفيففمصيافحص

التوراةكنابيمنحمن؟وهيالإنسانعيرتقصرأشياءثلاثة:يهودارافقال

نفسه.يُسقطومن،يتلوهولاالدعاءلتلاوةالكأسيُمنحومن4يقرأولاليقرأ

:3552/تثنيةفيوردماإلمأاستناداَيقرأ.ولاليقرأالتور)ةكئابيُمنحمن

الدعاءليتلوالكأسلهأعطيتومن".أيامكيطمِلوالذيحياتكهوالأنه1ْ

نفسه.يُحملّطومن."مباركيكوابارك21/311تكوينفيوردماإلممااستنادأ.ورفضن

عليهم.نفسهسلطلأنه!؟إخوتهقبليوسفماتلماذاحنينا:برحماري!قالحيث

الطيب،الملدُوهم:الرحمةلهمتطلبثلاثةراف:عننقلأيهودارافقال

الحسنة.والرؤيا،الخصيبةوالممشة

الر!يدفيالملكاقلب2111/أمثالفيوردماإلىاستناداَ،الطيبالملك

الرباعينا1/112:1تثنيةفيوردماإلىاسئنادأ،الخصيبةوالسنة115.المياكجداول

فيوردماإلىأستنادأ،الحسنةوالرؤياآخرها".إلىالسنةاولمندائماَعليهاإلهك

.11ولمحمشِيا"فش!فيني)ا38611/اشععياء

الجوعوهي:بنفسهعنهمالر!أعلنأشياءثلاثةهناك:يوحنانرب!قال

قدالربالأن811/ثانيملوكفيوردماإلىاستناداَالجوع.الطيبوالعائلوالشبع

الحنطة"وأدعو36/92حزقيالفيورد!ماإلىاستناداَالشبع".بجوعدعا

موسىالربوكلم31111/خروجفيوردماإلىاستناداَالطيبالعائلوأكثرها".

ا.حورابنأوريبنيصلئيل)2(دعوتقدانظرقائلاَ

نأكما.م!ح.ل3؟هالجذرمنمشتقةتثمفينيتعنيالتي7711؟"قم،و،العبريةالكلمةأنحيث)1(

.م..لح7؟ةالجذرمنمشحفةرؤياتعنيالتني"أهيا711العبريةالكلمة

.الربظلفييعنيبصلئيلاسم)2(
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الثاسهـالفصل

رأىيؤخذأنبعدإلاجماعةعلىعائلاَنعينالطينبغيلاةيسحقالرب!قال

بنبصلئيلالربدعاقدانظبروا35/311خروجفيوردماإلىاستناداَ،الجماعة

لك؟!مناسببصلئيلهلموسىيا:موسىإلىقالطتباركالقدوسفإن"أوري

لي،منالشاهوفبالتاكيدنظركوجهةمنمناسبكانإذاالعالمربيا:موسىفقال

)موسى(فذ!المرائيل(،)جماعةواخبراذمبذلكمنالرغمعل(:)الربفقال

وانتمناسئايراهالربكاناذا؟لهفقالوابصلئيل؟!علىتوافقونهللهنم:وقال

كذلك.بالتكيدفنحنمناسبَاتراه

كذلكسميبصلئيلإن:قولهيوحنانالربيعننحمانيبرشموئيلالربيروى

وقلاذهب:لموسىتباركالقدوسفيهقالالذيالوقتففي،حكمتهبسبب

وقالاموسىفذهبوادواث،عهدوتابوتاجتماعخيمةيصنعأنلبصلئيل

ياموسىيابصلئيل:لهفقال،اجتماعوخيمةوأدواتتابوئااصنعإلبصلئيل(

قلتولكنكذلك،بعدفيهالأمتعةيضعثمالبيتيقيمالإنسانأنالعرفمعلمنا!

)قيأصنعهاسوفالئيالأدواتأضعفأين،اجتماعوخيمةوأدواتتابوتألياصنع

وتابوتاجئماعخيمةتقيمأنلكقالقدألربيكونفقد(؟لكلامكوفقَاالبداية

قاله)ماوعلمت)بصلئيل(الربظلفيكنتكأنك:موسىلهفقالاوأدوات

يا(.الرب

.9Jالأحرفبزكي!علمعلىكانبصلئيلإن:رافعننقلاَ!ودارافى

وملأه35:3111/خروجفيهناوردماإلم!استنادأَوالأرضالسماءمنهاخلقتالتي

أمثالفيآخرموضعفيووردا،والمعرفةوالفهمبالحكمةالفهروحمنبصلئيل()اي

قيأيضاَوردكما"بالفهمالسمواتأثبتالأرضأسسبالحكمةالرب3/9111

-تباركالقدوسإنيوحنانالرببوقالاللجج"،انشقتابعلمه3521/أمثال

Yدانحِالفيوردماإلممااستناداَ،حكمةلديهلمنإلاالحكمةيعطيلا 1 / Yيعطي"
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(ثدا!الذقفلعمي!-لحكلبرا-!الصد!-)الخك!لتليمدا

ذلكفلسطينمنتحليفاَالربسمعلقدفهمَا"،العارفينويحلمحكمةالحكماء

الآخرالموضعفيوردماإلهاستندتملقد:لهوقالأباهو،الربيمسامععلىوكرره

القلبحكيمكلقلبوفي31ْ611/خروجفيوردماإلممااستندناولكنناأمئالْ()في

ا.حكمةجعلت

كما،حسنةغيرالصائميراهاولاانالإنسايراهارؤياأيإنحسدا:راصطقال

رافقالكماتقرأ،لاالئيالرسالةمثللهاتفسيرل!التيالرؤياإنحسدا:راففال

2فالكماكلها،تتحفقلاالسيئةالرؤيالانكلهاتتحققلاالحسنةالرؤياأنحسدا:

نإحسدا:راففالكما،الحسنةالرؤيامنأفضلالسيئةالرؤياإنحمعمدا:راف

الحسنةالرؤياتسببهاالتيوالبهجةتحقيقها،يمنعالسيئةالرؤياتسببهالذيالحزد!

تحقيقها.تمنع

تمنعالحسنةالرؤياتسببهاالتيالبهجةفإنإليُّبالنحمبةحتى:يوسفالرب!فال

جسمإعلىالجلدمنضراوةأشدالسيئةالرؤياإنحسدا:الرفقالكماتحقيقها،

"،أمامهلمجافواحتىعملهالثهإناا:314/الجامعةفيوردماألىاستنادأ(الإنسان

السيئة.الرؤياالىائعارةهذ)إن:يوحنانالربيعننقلاَحنابربرربافقالط

معهوالذيرؤيا،فليقصرؤيامعهالذيالنبي33/2811:ارميافيوردلقد

التبنعلاقةوما"الربيقول3الحنطةمحللتبنما،بالحقبكلمتيفلبنكلمكلمني

أنهكما:يوحايبنشمعونالربانعننقلأيوحثانالربيقالا3بالرؤيةوالحنطة

الكلامبدونالرؤياوجوديستحيلكذلذ،التبنبدونالحنطةوجوديستحيل

تتحققلالكنيتحققالرؤيامنجزءًاأنمنالرغمعلىبرخيا:الرب!وقال،الفارغ

379/تكوينفيفيولىعنوردمما3!ذلكعلىنحشدلأينومنكلها،الرؤيا

الرؤيافيهتحققتالذيفالوقتلي"ساجدةكوكباَعمثبرواحدوالقمرالشمسوإذا11

.الحياةقيدعلىموجودةأمهتكنلم
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التاس!الغحمل

تأخرتدانحتىالحسنةالرؤياتحققالإنسانيزقبدائاًليفىِ:الربيقال

تكوينفيوردحيثيوسفمنذلك؟علنستدلأينمن4عاكاوعشريناثنين

تكوينفيووردسنة".عشرةسبعابنكانإذيوسفيعقوبمواليد"هذه37:2/

سنةعشزةسبغمن"فرعونقداموقفلماسنةثلاثينابنيوسفوكان1/446:11

منوعامين)سجنَا(سنينسبععليهازد،سنة0عشرثلاثا3سنةكم،ثلاثينحتى

عاماَ.وعشروناثنانالمجموعإذا،المجاعة

لا4الشريروالانسانحسئة،رؤيايرىلاالخيزايإنسانانهونا:رافقالولقد

طوالحسةرؤيايرلمعمرهطوالداوودإنأيضاَ:شرعناولقد،سيئةرؤيايرى

يخاطب!الكن.عمرهطوالسيئةرؤيايرلمشريرأ()وكاناحيتوفيللان،عمره

عننقلأحسداراففقالشر"ايلاقيكالا1قائلاَ:1951/مزاميرفياداودالرب

الأفكارأوالسيئةالرؤياتؤعجمكلاأنهتعنيالفقرةهذهإنآبا:بريرمياراف

فيشكيساو!كلناي"خيمتكمن!ربةتدنوولا11ذلكبعدرجاء.الشريرة

،.الخارفيمنعودتكعندامرأتكعلىالحيضد!نزول

رؤواآخرونوهناكسيئةرؤيايرلمفداودهونا،الرببأقوالفيتناقضيوجد

علىصرإذازعيرا:الربييقلالم3ميزةهذهفهلسيئةرؤيايرلمكانفإذا،سيئةرؤيا

،91/3أمئالفيوردماإلىاستناداَلشريرَايعدرؤيايرىاندونأيامسبعةالإنسان1

:وقالوعاد)سبعة(.تقرأولكن)شبعان(تفرأفلاشر"يتعهدهلاشبعاز"يبيت

-ْ!يستيقظعندمايتذكرهاولارؤيايرمن

أحؤنتهرؤيايرمن:يوحنانالربيقولفدتالربيعنآميبرهوناالرب!روى

لهئمسيرلاال!يالحلمإنحسدا:االربإيقلأ1،ثلاثةحضورفييمسرهاأنفعليه

أمامحسنَالمجعلهأنعليهورد:ولكنذلك(يردالم؟!المقروءةغيرالرسالةمثل

حسن:لهفيقولونحسنَا،حلمارايتلقد:لهمويقولثلاثةيجمعانفعلية.ثلاثة
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الأثلالم(تفلععي!-الحئلاءإدحعداةَ-الذك!أدالتل!و

بأنالسماءالتحكم1ةمراتسبعويقولحسئا،حلماالربويجعلهحسنَا،وليكن

وكلمةثلاثَا"افدى1وكلمةثلاثَا""يتحولكلمةيقولواأنوعليهمحسنَا"يكون

ثًا+ثا3االمملاما1

51مزايهصفيورفىماإلىاستنادأثلاثَا""يئحولطكلمةيقولونا 2 / r:اصلتا

:3131/ارميافيوردماوإلىمرحأ"مسحيحللت،لي!قصإلمماانوحير++5

11.طربإلىنوحهموأحوّذمعاوالشيوخوالشبانبالرقصالعذراءتفرحاحينئذ1

فحوللبلعاميسمعأنإلهكالربيشألمولكن23/611-تثغيةفيوردماي!لى

اسثناداَثلائا"الدى1كلمةولقولون".بركةإلىاللعنةإلهكالربلأجلك6156!ا

فيوردماوإلى.0011فتالمننفسيبسلامافدى1أ:55/9مزاميرفيوردماإلمما

فيوردماوإلى"،صهيونإلىوياتونيرجعوذالربومفدصيى9111لم35إشيعاء

هذاصنعالذييوناثانايموثلشاؤولالاثحعبافقال14:451/أولصموئيل

ماإلىاستناداَثلاثَا"اسلام1كلمةويفولون".أسرائيلفيالعظيم6الاال!الخلاص

قالوالقريبللبعيدسلامسلام،الشفتينثمراخالقا5791:1َ/أشيعاءفيورد

علىالروحافحل1:ا129/أولالأياماخبارفيوردمايالماوسأشفبه"الرب

سلامسلامي!صييابننحنومعكداوديانحنلكفقالالثوألث،رأسعماساي

هكذا"وقولوا256/اولصموئيلفيوردماوإلمالمساعديك"،وسلاملك

إ"*سامالكوكلسالموبيتئاأساوأنت،حيبت

واحدككليقلفقالواسوياَلمجلسونآفيوالرب!زوطراومرأمي!رأدطحدث

مايتذكرولمرؤياأحدرأىإذا:وقالأحدهمفبدأالآخر،عنهيسمعإشيئَامنا

وليقل:الدعاء!الثلاوةأكفهميرفعونوهمالكهنةأماميقفأنفعليهرأى،

أناحلمتفسوأءأتذكرهلاحلماَحلمتلقد،لكوأحلامي،لكأناالعالمرباياأ

مثلوعززهفؤدهخيرَا،كانفإن،للاَخرينحلمتاو،!حابيليحلمأو،لنفسي
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التاس!الف!عل.

منالمرةالمياهعألجتكماوعالجها،فعدلهاتعديلَاتحتاجكانتو)ن،يوسفأحلام

أمراضعالجثوكمامر!،أصابالذيالبَرَصعالجتوكمامعلمنا،موسىخلال

الىالشبريربلعاملعنةحولتوكماإليشع،يدعلىأرمحامياهعالجتوكماحزقياهو،

الجمهوريردرعندما)ألدعاء(ينهيأنوعليهخير"،إلىأحلاميجميعفحولبركة

منياالأعالميافيالقديرايها11يقولانفعليهذلك،فعلمنيتمكنلمدند)آمين(،

السلاأتجعلأنلدنكمنمشيئةلتكن،سلامواسمكالسلامأز.!االجبروتتسكن

ا.اعلينايحل

بيدهاليمنىيدهإبهاميضعأنفعليه،العينوخافصدينةدخلمن:الثانيوقال

يوسفطنسلمنفلانابنفلانأنااا:ويقولاليمنىبيدهاليسرىيدهبهام!،اليسرى

غصنايوسف94:221/تكوينلاوردماإلىاستناداَ،العينفيهتؤثرلمالذي

تسيطراتُقرأولكنعين""علىتُقرالاعين"علمثمرةشجرةغصنمئيرشجرة

.ااالحينعلى

وليكثروا48/6111تكوينفيوردماإلىاستناداًحنينارب!بريوسيالربيفقال

وبما()د.ج""سمككلمةجذرنفسمنالمستخدمالفعلأنفبما"الأرضفيكثيراَ

العين.عليهمتسيطرلايوسفنسلكذلكالعإن،تنالهولاالمياهتغطيهالسمكأن

.اليسرىأنفهفتحةإلىعينهفليوجههو،عينهبحشىكانوإن

الأولاليومفيلأحدمرضهيكشفالابشخعفعليهمرضإذا:الثالثوقال

مرضفعندما.مرضهيكشفأنذلكبعديمكنهولكنحظ،سوءيحالفهلاحتى

شمعيالخادمهقالذلكبعدولكن،الأولاليومفيلأحدمرضهيكشفارابا

فلي!لليكرههمنوكل،الرحمةلهيطلبيحبهمنوكل،مريضراباأنوأعلناخرج

إذافلبكيبتهجولاعدوكبسقوطتفرحالا24171/أمثاللاوردماإلىاستناداَ

11.غضبهعنهفيردعينيهفيذلكوبوءالربيرىلئلاعثر،
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الذثد!"(قفالمعالا-ادخ!اء-ان!مداة-)يدطكدالتل!ود

بأحلاموأخبروا01/2:11ذكريافيوررماقالسيئةرؤياصموئيلراىعندما

عددفييردالمالكذ!"،بأحلامواخبروا11قالحسنةرؤيارأىوعندما"،الكذب

أفي1:1لما2عددفيالواردةالفقرةبينتنهاقضَارابافأورد"،أكلمهالحلمافي61لما2

لا"الكذببأحلاموأخ!روا5/1:211زكريافيالواردةالفقرةوبينااأكلمهالحلم

تكلمهكانتالثانيةوالفقرة،ملكيكلمهكانالأولمافالفقرة،الفقرتينبينتعارض

.شريرة!Jشر

عنناحومالربأعنبنداالربعنعقيفاالربيعنزبدابربيزناالربيروى

مفسرَاوعشروناربعةيوجدبنأ:إنه13هوومن،الشيوخاحدعننقلأبيريمالرب!

ممهمواحدوكلجمبعاَإلهموذهبتحلماحلمثمرةوذات،القدسفيللأحلام

فيوردمايؤكدوذلئاتحمَقت،المَفاسيروجميعالاَخر،عنمختلفَاتفسيرَاليفسر

كيفمااي،الفمتتبعالأحلامجميحإن128:صفحةوجهالسبتبابملحقات

إليعزرالرب!شرعكما،نعما3الثوراةمن"الفمتتبعلأحلاما11!يحجملةوهلتفسر،

فيوردماإلىاستنادأ"أالفمتتبعالأحلامجميع"أنعلىنستدلأينمن:قالإذ

التفسيركونحالةفيرابا:وقالحدث"،هكذالناف!مروكما4112:11/تكوين

411/تكوينفيوردماإلىاستناداَنفحلممطابقَا : 1 Yبحسمبواحدلكلافسر

11.حلمه

منجيذا"،ف!ريوسفأدطالخبازينرئيسرأىافلما1ت5/461تكوينفيورد

حلموتفسيرحلمهلهأظهرمنهمواحدكلإنالربإ-اليعزريقولعرف؟!أين

صاحبه.

لسانهعلىالئوراةمنفقرةفوجدمبكواَشخعساستيقظإذا:يوحنانالربيقال

احلامتتحفوا:أحلامثلاثةهناك:يوحنانالربيقالكما،صغيرةنبوءةيعنيهذافإن

وهناكآخر،حلمفييفسرالذيوالحلم،لصاحمهالمرءلمجلمهالذيوالحلمالسحر،
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يلتاللعهـا!صل

تكرأرعنوأما1/43211تكوينفيوردماإلىاستناداَيتكررالذيوالحلميقولمن

11.ليصنعهمسرعوالثهالثهقبلمنمقورالأمرفلأنمرتينفرعونعلىالحلم

يفكرم!إلاالإنسانيرىلا:يوحنانالرب!عننحمانيبنشموئيلالرب!روى

فراشكعلىأفكاركالملكايهايا"انت2/92دانيالفيوردماإلىاستناداَفيه

"،قلبكأفكارتعلمولكي25311/"دايخالفيوردماإلمأالقوليمكنك"،صعدت

منيدخلفجلأأوذهبمننخلة)حلمه(فييركمالاالإنسانانلتعرفرابأ:قال

.الخياطسم

لقدحنينا:رب!بريهوشعلربي(الفرسمعصراعفي)وكانروماقيصرقال

الفرسسزىله:فقال.سأحلمماذافأخبرني،جيدةحكمةلديكمإنقلتم

يفكر)القيصر(فأخذذهب،منبعصاالنجسالدبيبترعىومجعلونكيسخرونك

)بذلكإ.الليلاثناءفىفحلمالنهار،طوالذلكفي

ماذافأخبرنيجيدةحكمةلديكمإنقلتملقدلشموئيل:شابورالملكقال

ويجعلونكهـلأسرونلثإليكيأتونالرومانانسسترى:لهفقال.حلميفيسارى

النهار،طوالذلئافييفكو)الملك(فأخذذهب،منبرحىالنخلنوىتطحن

)بذلك(.الليلأثناءفىفحلم

ومنخيرَأ،حلمهلهيفسراجرَالهيدفعومن،الأحلاميفسرهديابركان

11،دينازا11أب!لهفدفعورابا،ابيّكلمنوحلمشرَأ،حلمهلهيفسراجراَلهيدفعلا

i:283/تحنيةفيوردماحلمهفيمناكلقرالقدلهوقالاله،يدفعلمرباولكن

ولنتجارتكتخسرسوفإنكرابا:الما)المفسر(ففال"،عينيكأمامثورك"يذبح

مغبطعامخهنأولنتجارئكتربحسوفلأبيّ:قالحينفيوغمَا،حزنَالطعامتهنأ

سعادتك.فرط

LIC

http://www.al-maktabeh.com



(!ثددلذاتفسيهـ-لحكدسا-ةالصد!-كوالذ)لتليودْا

ابنين28:411/تثنيةفيوردماحلمهفيمناكلقرأوراباإ:)ابآلهفقالا

لكيحدثسوفلربا:ففال!".يذهبونالسبيإلىلأنهملكيكونولاقلد،وبنات

يبدونبحيثبناتكوتتزوج،وبناتكأبناؤكأينسلكسيكثريأبإ:وقال،العكس

الأسر.فيوقعنقدأ!نلك

وبناقكبنوكأايسلم28:32/تثنيةفيور،1ماحلمهفيمناكلقرا:لهقالائم

من)تزوجهمأنأردتوألت؟وبناتكأبناؤكيكثرسوف:لأبيّفقان!آخر"،لشعب

منتزوجهمألنوستجبركأقاربها،من)تزوجهم(أنزوجتكوأرادت(أقاربك

وسزببتموتسوفزوجتهإنلرابا:وقالآخر،شعببمثابةهمالذينأقاربها

نأرافعنبرآبايرمياالربيعننقلأراباروىجث،وبناتهأبناءهاخرىزوجة

.الأبزوجهْبهيقصدآخر"لشعبوبناتكبنوكايسقمإمعنى

خُبْزَككلاذْهَب9:711/الجامعةورد"فيماحلمهفيمناكلقرأ؟لهقالاثم

الفقرةتلكوتتلووتشربوتأكلئحارتكتربحسوف:لأبيّ)برهديا(فقال"بفرح

تأكلولن)البهائم(،وتذبح،تجارتكتخسرسوفلرابا:قالحينفيفرخا،

.الحزنعنكتُذهبحثىالفقرةتلكوتتلووت!ثرب،

تُخرجكثيرأابذرا381َ؟28/تثنيةفيوردما(الحلم)فيمناكلقرأ:لهقالاثم

سبحدثالذي)هوالجملةمنالأولالجزءإن:لأبيفقال"،تجمعوقطيلاَالحفلالى

(.لكسيحدثالذي)هوالجملةامنالأخيرالجزءإنلرابا:وقاْل(،لك

زيئونلدُايكونا:2854/تثنيةفيوردما(الحلم)يخامناكلقرا:لهقالاثم

منالأولالجزءإن:لأبيفقالينتثر"،زيتونكلأنتدهنلاوبزيتئخومكجميعفي

الذيهوالجملةمنالأخيرالجزءإنلرابا:وقاللك(،سيحدثالذي)هوالجملة

-.لكسيحدث
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التملع!الفحعل

شعوبجميعافيرى28511/تثنيةفيوردما(الحلم)فيمناكلقرأ:لهقالاشم

يذيعسوف:لأبيففالمنك".ويخافونعليكسمىقدالوباسمأنالأرض

سؤ!لرابا:وقال،الجميعويهابئا(الدينيالمعهدأأيالمئيبوسزأسصيتك

التالياليوموفي،الجميعويتهمكبسرقتها،وتتهموتُسلبالملئاخزينةممسر

رابا.علوقبضواوجاؤواالملكخزينةكُسرت

تتضافسوفلأيئ:فقال.جرةفتحةعلت!سَارأينااللمفسر(:قالاثم

الخس.مثلمرارةفيهاتحارتكستكونلرابا:وقال،الخسأوراقلهثلتجارتك

وسيأتي،خمركيطيبسوفلأبإ:فقالجرة،فثحةعلىلحمًارأينا:لهقالاثم

ويأتيلاذعاَ،خمركيصبحسرفلراباةوقال،واللحمالخمرمنكليشزواالجميع

معه.0ليأكلواللحملشراءالجميع

ترتفعسوف:لأبيّفقال،نخلةعلىمعلقَاخمر()برميلبرميلأراينا:لهقالائم

ستبيعهاالأنكالتمرمثلبضاعثكتحلوسوفلرابا:وقال،النخلةمثلتجارتئه

بخس(.بثمن

أسعارترتفعسوفلأد!:فقالجرة،فتحهَعلىينمورمائاراينا:لهقالاثم

.الرمانمثليزهدوخهااوبضاعتكيكرهونسوف:لراباوقال،كالرمانبضاعضك

مطلوبةبضاعتكتكونسوفلأب!:فقالبئر،فييسقطبرميلَارأينا:لهقالاثم

الرغيفيسفط66:صفحةظهرالسبتبابفيوردلماطبقاَ(الجميععليها)ويقبل

البئر.فيوتلقيهابضاعتكتفسدسوفلرابا:وقال،ويضيعالبئرفي

رئيسأستكونإنلشه:لأببّفقال،وينهقوسادتفاعلىيقفحمارَاراينا:لهقالاثم

عال،بصوتالحاضرينلجمهورتفولىما)الأمورائيم()1"يزجمْوسوفللمثيب

قدابشاةتفديهحماربمر"كل1"لم33خروجفيالواردة(لجملةإنْلرابا:وقال

)الضنائيم(.المشناعلماءوخلفواالتلمودفزةفيظهرواالذينالعلماءطبقة(1)
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.ثدل"(لأاتفسه!-الحكلا-!!لا-لذكما)لئل!ودا

وكتبهامسحهاثمالمدبواو)حمور(بالعبريةحماركلمةرابا"تفلين"فيالكاتبكتب

الواوإنهديا(:)برلهفقال،موجودهْووجدهارجعتلقدرابا:لهفقال!واو،بدون

مُسحت.قدحموركلمةقي

الخارجيالبابالطحلمت:لهوفالهديا()برإلىبمفردهرأباذهببعدوفيما

اسنانيأنحلمترابا:لهفقال.زوجتكتموتسوف:لهفقالسقط،قدلل!نزل

إفيرايتربا:لهفقاله.وبناتكابنائكسيموت:لهفقال،تسقطوالخلفيةالآمامية

زوجاتك.مناثنتينتطلقسوف:لهفقاله.،تطيرانحمامتين(المنام

تنزلسوف:لهفقالا،الدترؤوسمناثنتينالمنامفيرايتمالقدرابا:لهفقال

الدينيالمعهدلاوجلسراباذهبالبومذلكوفي،مرتينرأسكعلىغليطةعصا

ضربتين،فضرباهبيئهماليفصلرانجافذهب،يتشاجرانكفيفينفوجداليومطوال

(.مناميأقياثنتينرأيتلقدكفي:نجقالأخرىإليهيسدداأدطوارادا

فييسقطالحائطرأيت:لهوقالااجزا،للمفسروأعطىراباجاءالنهايةوفي

جدود.بلابهثيرةاراضعلىتحصلشوفلهْفقال،المنام

سوفابنأن:لهفقاليغطينيوالزابيسقطأبأبيمشارأيتر،با:لهقال

.بعدهمن(الديني)المعهدالمئيبوسوفْتراسيموت

منه،لبنةمنهموأحدكلواخذالجميعوجاءينهاربيئيرايتلقدرابا:لهفقال

إ.الحافيأقوالك.تنتمثرسوف:لهفقال

يسقطسوفالقطنإن:لهفقالمخي،ويسقطتنشقراسيرايترابا:لهقال

وسادتك+حشو

مصرمنللخروجكتذكارالفصحفينتلوهالذي)1(التسبيحقراترابا:لهقال

.معجزاتلكتحدثسوف)المفسر(:لهفقال،المنامفي

مصر.مناليهودخرونيذكرفيهو!دوالذيمزاميرمن،181-131منالأصحاحوهو(1)
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الثاليم!الفحبلْ

الأجلام(أمفممرهديابرفقال،سفينةوركبارابامعهديابرسافرمرةوذات

علىخوفَماهديا)برفنزلهو،وينجوالسفينةفتغرقمعجزةلهتحد!ثقد:نفسهفي

الأحلامجميعإناا:فيهالمكتوبوقراراب!افوجدهكتابمنهسقطنزولهوعند(نفسه

بكالتفسئيرارتبطلقدالشرير:ايهايا)رابا(فقال.الفميفسرهاحسبمااي"الفمتتبع

ابنةعن(قلته)ماعداماشيءكللكاغفرإننيوالشر،الحزنلياضرَتوأنت

والاالملكإلىالرجلذلكيُسلمأنالربمشيئةلتكن(:زوجي)حسداراف

دارسبهايتفوهالتياللعنةأنيعلمكوهذا3أفعلماذاهديا(:)برفقال،يرحموه

ظلمه،لأنهعليهدعاألذيبرابابالكفماتحل،ف!نهالغوَاكانتدالأحتىالشريعة

وأالأسرإنْقالالمعلملأنقمصياسلمفسوفاستبقظعندماهديا(:)برفقال

خزانةحراسرئيسبابعلىوجلس،الرومانإلىوذهبفقام،الإثميكفرالسجن

فِىدخلخياطاأنحلمتاننيهديا(:بر)Jوقالحلماَا-لراسرئشىفحلم،الملك

الحلم،لهيفسرانفرفضشيئا،يعطيهانفرفضدينازا"11أعطني:لهفقال،إصبعي

له:ففالأصبعيئ،علىسقطتدودةأنحلمتإننيالحراس!(:أرئيسلهفقال

لهفقالا،الحلملهيفسرالأهديابرفرفف!شيئَا،يعطيهانفرفضدينارَا"11اعطني

علىسقطالدودوأنبكملها،يديعلىسقطتدودةأنحلمت(ةالحراس)رئيس

،ليعدموهالحرسرئيسأحضرواذلكالملكقصرسمعوعندمابكملها،العباءة

ولمالحلمتفسبريرفالذيالشدخصأحضروافي(1الحكم)ثنفذونلماذا:لهمفقال

3!الملكعباءةتمُؤقمنه0ثريددينارأجلمن:لهوقالواهديا،برفاحضروا.يقله

شجرةفيساقيهأحدربطواثم،بالأخرىإحداهماالأرزمنشجرتينبربطفقاموا

الشجرتين،يربطالذيالحبلقصواثم،الأخرىالشجرةفيالأخرىوالساق

الشجرتين.بينوسقطنصفينالممافانشطرمكانها،ال!شجرةكلفارتدت

نأالمنامقيرأيتإفييشمعئيل:الرببيشمعئيلالربباختابندماابنسأل

جندمناثنانعليكيتآمرسوفله:فقالذلك(؟ايعني)فماذا،تتساقطانوجنتي

ماتا.وقدالرؤماقْ
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الةثلالم(ثفسي-الحكلس-4ائحملا-)الذكلالتل!ود

الغضبيزولسوت:نهنمَال.،سقطتأنفيأنحلم!للربإ:قافرابرتال

إلم!تحتاجلنأنت:لهفقال!تطعتا،يداقيأنحلمتد)ريأإ:ترا!)برنقالعنك،

جوادَا،ةلحتطىسوفأنكلهْفقالقطعتا،ق!مايأنحلمت:لهقالثم،يديكعمل

فقالا،نيسانترىولنآذارفيتموتسوفإنك:ليقالواأخهمحلمتله،:قال)ثم

يشيعئيل:الربيإلىالصدوقيينأحدقالتُبتلى،ولنعزيزَاتموتسوف)ربي(:له

قالثم،أمهضاجعإنه:لهفقالا،الزيتونعإ،الزيتأسكبأنني(المنام)فيرأيسَا

شم.إسرائيلجماعةمنواحدًاس!مالقد:لهفقالكوكئا،اقطفأننيحلمت:له

بعتإنكيشمعئيلالربيلهفقالكوكبًا،بلعتأننيحلمتالصدوقي:قال

!لأخرىاإحداهماتقبلعينَيّانحلمت:الصدوقيقالثم.ثمنهواْكلتإسرائيلتا،

اقئلإننيحلمتالصدوقي:لهقالئم.أخته!اجعإنهيشمعئيل:الربيلهفقال

ال!دوقى:لهقالثم،اسرائيليزوجةضاجعإفهيشمعحيلالربىلهففالالقمر،

صبيةضاجعإنهيشمعئيل:الربيلهفقال،الآسشجرةظلأطعأننيخلمت

لهفقال4وئحثيفوقيالظلأنحلمت:ال!دوقىلهقالنكاحها)1(.عقدةانعقدت

إلىتأقيغربانَابأنحلمت:الصدوقيلهقال.مقلوبمضجعكإني!ئممعئيلالربي

لهقال!.الرجالمنالعديدمعزوجتكزنتلقد:يشمعئيلالربيلهفقال،فراشي

منالعديدنجسمسالقدله:فقالفواشي،إلممايأق!الحمامبانحلم!:الصدوقي

الربيفقالططارتا،ثمبحما!ين،امسكتأننيحلمتالصدوقي:لهقالالنساء.

حلمتالصدوقي:لهقالط.طلاقبدونوسرحتهمازوجتيناتخذتلقديشمعئيل

قال.ملابسمنالمتوفىعلىماتنؤعإنك:ْيشمعئيلالريألهفقال،البيضاْق!ثرأنني

جاءتالأثناءتلكوفيالأخير،الأمرعداماصحيحذكرتماكلالصدوقي:له

ونزعتهماتالذيفلانالرجليخصترتديهالذيالمعطفإن:لهوقالت،امرأة

منمص!نوعةعريثحةتحتذلكيتمأنالزوجإلىوتسليمهاالفتاةنكاحعقدةعقدعندالعادةجرت()1

الآحط.
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التالبح!الفصل

فيأعيانًالكتركأباكإنلييقولونمنهناكأنحلمت:الصدوقىلهقال.عنه

لا،:لهقالأ3كابودكيافياعيالنلديكوهليشمعئيل؟الربيلهقالكابودكيا)1(،

فإن،كذلكالأمركانإذالا.:لهفقالكابودكيا؟إلىابوكذهبوهللهفقال

وُالمقطعشجرةجذعبمعنىكاباالأولالمفطعمقطعينإلمماتنقسمكابوديكا)كلمة(

مليءفهوعمئرةمنالأولالجذععنوفتشفاذهب،عشرةبمعنىديكاالثاني

بالدنانير.ممتلعأنهوجدوفذهببالدنانير،

ا!وردماإلىاستناداَالسلامرأىفقدالحلمفيبئرَارأىمنحنيناْالرب!قال

الربيفقالحي"هاء-نجئرفوجدواالواديفيإسحاقعبيدوحفر269111/تكوين

يجديجدنيمنالأنه8351/أمثا!فيوردماالىاستنادأالشريعةمجدسوفإنه:ناتان

هذاإنرابافقال"حيماءابئر26911/تكوينفيالسابقالموضعفيوورد"،الحياة

بالفعل،الحياةيعني

والطائرالنهر:السلامراىفقديراهامنأشياءثلاثةهناك:حنانالرببقال

سلامَاعليهاأُديراهأنذا6612:1/إشعياءفيوردماالىاستنادأالنهروالقدر.

يُحاميهكذا،ترفرف"كطيور:315/إشعياءفيوردماإلىاستناداَالطائر:.كنهر"

فيوردماإلىاشناداَالقدر:".فينجييعفوفينقذيُحامي،أورشليمعنالجنودرب

الربيفقاللنا"،صنعئهااعمالناكللأنكسلاماَلناتجعلىربايا2621:1/إشعياء

ميخافيوردحيثلحبم،فيهليسالذيالقدرعنوردتالفقرةهذهإنحنينا:

11 3: / rيهوشمعالرييقال.ااالمفلَوسطفيوكاللحمالقدرفيكمايشققونويهشّمون

ا!وردماويفولامبكرَايستيقظانفعليهفهرَا،حلمهفيالمرءراىإذا:ليفيابن

ما(لسانه)عليسبقهاأنقبلكنهر"،سلامَاعليهاُأديراهائذا6612:1/إشعياء

.كنهر"العدوياتياعندما9/591:1إشعياءفيورد

.الصغرى%سيافيمنطقةاسم(1)
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ادلثدأ"(دغسي-الحنلاء-الحهة-)الذك!التل!ود

فيوردماويقولمبكرايسشيقظأنفعليه،عصفورَاحلمهفيءالمررأى!(ذ(

لمجامي،أورشليمع!الجنودربمُجاميهكذا،ترفرفاكطيورا31:5/إشعياء

امثلا27/80أمثالفيوردما!لسانه)علىيسبقهاأنقبل"،فينجييعفوفينقذ

مبكرَايسئيقظانفعليهقدرَا،حلمهفيالمرءرأىوأذأعشه".منالتائهالعصفور

)علىيسبقهاانقبلسلامأ"،لناتجعلرباياا:2612/إشمعياءفيوردماويقول

11.ضعهاالقدراضع4/2:31حزقيالفيوردما(لسانه

هوشعفيورفىماويرفىدمبكرأيستيقظأندليه،العنبحلمهفييرمن

فيوردمالصانه!)علىيسبفهاأنقبلا!أالبربةفيكعنبإشرائيلوجدت11:!95/

ماويقولمبكرَايستيقظأنفعليهجبلأ،حلمه!هيرومنسم".عشاعنبهم21:تثنية

)عليسبقهاأنقبلالمب!ثر"،قدميالجبالطعلىأجمل"ما2!/7:أشعياءفيورد

حلحهفييرومنا.ومرثاةَبكاءَارفعالجبالااعلأ:ا"9/إرميافيوردما(لسانه

ذلكفي"ويكونة27/13أشعيافيوردماويقولمبكرَايستيقظانفعليهبوفا،

:58/هوشعفيوردما(لممانه)عليسبقهاأنقبل"،عظيمببوقيضربأنهاليوم

ماويقولطمبكزأيسثيقظأنفعليهكلئا،حلمهلايرومنأ.جبعةفيبالبوق"اضربوا

قبل"،إليهملسانهكلبيسننلااسرائيلبنيجميع!اولكنت11/7خروجفيورد

تعرفلاشرهةوالكلالبا11:أ561/إشعياءفيوردما(لسانه)علىيسبفهاان

عاموس!فيوردماويفولمبكزايستيقظانفعليهأسدَاحلمهلايرومن".الشبع

إرميا4فيوردما!لسانه)علىيسبقهاأنقبل"!أيخافلافصنزمجرْقدالأسد3811/

11.الأمممهلكوزحفغابتهمنالأسدصعدقد71/

تكوينفيوردماويقولمبكرَايسئيقظأنفعليه،حلاقةحلمهفييرومن

قضاةفيوردما!لسانه)علىيسبفهاأنقبل"،ثيابهوأبدلافحلقا:/14أ!

مبكزايسحيفظانفعليهبئرَا،حلمهفييرومن".قوتيتفارقنيحلقتُن16/17:111
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التملم!ْالفصل

لسانه()علىيسبفهاانقبلحية"مياهابئر1:!45/الإنثحادنمثميدفيوردماويقول

11.شرهاهيتبعكذلكمياههاالعينتبعاكحماا7:لم6إرميافيوردما

إشعياءفيوردماويقولمبكرَايستيقظأنفعليهعصا،منامهقييرومن

فيوردما(لسانهلى)عيسبفهاأنقبلتقْصف"،لامرضوضةاقصبة42/31:

11.المرفوضةالقصبةهذهعكازعلىاتكلتقد"إنك366/اشعياء

ة4/امثالافيوردماالىاسثناداَفليتوقعالمنامفيعصايرىمنالعلماء:شرع

أمثالهفيوردماإلممااسقناداًالفهمفليتوقعكثيرةعصواتراىواذا)1(11الحكمةاقتن11

11.الفهماقتنتملكماوبكل4711/

تدلالمنامفيجميعهاوالعصا،والشمعالنخيلوسعف،القرْعذيرا:الربيقالط

الر!بخشىمنإلاالمنامفيالقرعيرىلا)برايتاافيوردفلقد)الخير(،حدوثعلى

تثنيةفيوردماويفولمبكرَايستيقظانفعليهالمنامفيثورَايرمن!قلبهكلمن

1/2:28خروجفيوردما(لسانه)علىيسبقهاانقبل"،زينةثورهابكْرا:3317/

رجلأ".ثورنطح11!اذأ

فإنهلحمةمنيأكلأنهحلم()منأمور:خمسةالثورعنقيلالعلماء:وشرع

فييتناطحونأبناءلهسيكوقفإنهينطحهالثورأنحلم(امنغنيَا.يصبحسوف

.أمنالمصائبعليهتحلسوففإنهقضمهالثورانحلم()من.الشريعةإدراسة(

ركبالثورأنحلم()منبعيد.طريقإلممايرتحلسوففإنهرفسهالثورانحلم(

بينهما،تعارضلا.سيموتانهيعنيبرايتا:فيوجاء،عظيمةمكانةسيتبوافإثهفوقه

(.يموتسوف)فإنهالمورركبهلان(،عظيمةمنزلةسيئبوأ)فإدهالثورركبفإن

"هو:99/زكريافيوردماإلىاسشادأ،الخلاصفليتوقعمنامهفيحمارَايرىمن

ابنجحشوعلىحمارعلوراكبووديعومنصورعادلهو،إليكيأتيملككذا

بالعبرلة.عصاكلمهجذرنفسهو11اقتنى11يعنيالذيقنا76ارالحبريماالفحلأذحيث(11
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ثدلإ(ددفسلر-ءلح!لاا-ةلصد!ا-دلنيى)التل!ود

قصيدةفيهيفالفسوفشونرا"اعليهيطلقونمكانفيمنامهفيقالارأىمن".أتان

يرىمنالأسوأ.إلمماحالهتتبدلفسوف11اشينرا1عليهيطلقونمكانفيراَهوإن،مدح

الخير،فهوموسمهغيرفيأوموسمهفيأبيفسواءعنبَاكانفإن،الحلمفيالعنب

لشر.نذيرفهذاموسمهكيرفيكانوإنخير،فهذاموسمهفياسودعنئاكالطإذالكن

راىإذاأما،لهخيرفهذايعدوأوواففَاكانسواءالحلمفيأبيضحصانَايرىمن

.شدةنذيرفه!ايعدوكالأإذاأما،لهخيرفهذاواقفاَكانفإذاأسود،حصانَا

هوإالمقصود(وبالتأكيد،مقولةصلاتهفإنالحلم0فيإسماعيليرلىمن

الربفإنالحلمفيجملأيرىمنفلا-عربأىيرىهنلكن،إبراهيمابنإسماعيل

هيوماحنينا:ربيبرحماالريافقال،الموتهذأمننجاولكنه،يموتأنلهقدر

وأنامصرإلىمعكأنزلأناااة464/تكوينفيوردما؟اذلكعلىتدلالتيالفقرة

ثافي!موئيلفيوردماإلىاستناداَيسحاقبرنحمانرافوقالأيضاَ)1(11.اصعدك

11.تموتلاخطيثكعنكنقلقدأيضاَالرب12/13:11

سوفالحلمفييفيلَايرومن،معجزةلهتحدثفسوف"الحلمفي)2(بنحاسيرفنْ

)برايتا(:قييردأو!.عجيبةعجائبلهفستحدثافيالاَيرىومن،العجائبلهتحدث

ذلك،لاخارضلاوالقرد؟الفيلماعداالخير،علىدليلالحلمفيالحيواناتجميعان

الشر.علىدليلفهذاسَرْجعليهيكنلمصانالخير،علىدليلفإنهسَرْجعليهكانفإن

يرمنأما،معجزةلهثحدثفسوف،منامهفيهونا)3(اسمهشخصَايرمن

.المحجزاتلهتحدثفسؤف،يوحنانأوحننياأوحثينااسمهشخصَا

العبرية.فيجملكلمةتكونألتيالحروفتشبهحروفتواليالىاستناذاأي(1)

82.صفحةوجهسنهدرينبابفيووردتمعجزةلهحدثتلشخصاسم)2(

يوحنانابيمما،بالعبريةمعجزةتعثيالتي"نيس"كلمةمثلواحدةنونعلىيحتويهوناأسملأن)3!

المحجزات.منالعدبديشاهدهملمنتحدثسوفلذلك:نرنمنأكثرعلتحتوىويخاوحنينا
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التالعمهـالفصل

راىإنهدا،ويفديهالربعليهيشفقفسوفمنامهفيميتعزاءيرىمن

عزاءكلمةايهسبيد،-يوحنان-حننيا-حنبنا-)هونامكتوبةالسابقةالكلمات

أنهعلكيددليلفهذاا:االأعظماسمهامبارله1قاثلاَيرددانهحلممن(.بالعبرية

أنجديرفإنهاسعمع"اقراءة1بقرأبأنهحلممن.الآقيالعالمفيبالحياةيفوزسوف

يرتديانهحلممن.بذلكجديرغيرجيلهولكن(،الرب)حضرةالسكينةعليهتحل

شعوبجميعافيرى2851:1/تثنبةفيوردماإلممااستناداَالرفعةفليتوقعالتظإن،

إليعزرالرببأنوردولقد".منكويخافونعليكسمىقدالرباسمأنالأرض

منامهفيرآهفمن،الصلاةعندالرأسعليوضعالذيالتفلينالمقصود:قالالكبير

حالةفيتنطبقالأقوالوئلكالخير،علىدليلفهذاالحلمفييصلّيومنخير.فهو

صلاته.ينهيأنقبلاستيقاظه

2/3:أمثالفيوردماإلممااستنادأ،المعرفةفليتوقع،الحلميخاأمهوطأمن

ماإلىاستناداَ،الشريعةفليتوقععليهاامعقودٌفتاةيطأومنا)1(،اأمأالمعرفة"تسمى

فلا"،يعقوبلجماعة)مبىراشاَ(ثاَميراموسىأوصاناابناموم!334:1/تئنيةفيورد

عليها.معقودبمعنى)مؤرأشأ(تقرأولكنميراثأأيموراشاَ()ئقرا

اقل4:71/أمئالفيوردماإلمااسثنادأ،الحكمةفليئوقعالمنامفيأختهيطأمن

العالمفيالحياةضمنفقدمنامهفيآخررجلامرأةيطامن".اختيأنتللحكمة

بالنهار.فيهايفكرأويعرفهايكنلمإنوذلك،لاتيا

وردماإلمأأستناداَالسلامواىف!نهالحلمفيقمحَاراىمنآبا؟برحياالربيقال!

11.الحنطةشحممنويشبكسلامَاتخومكيجعلالذي47/141:11مزامبرفي

كلمةاعبرواأحممأي11المعرفةدعرت"إن:المقدسللكتابالعربيةالترجمةفيالفقرةهذهجاءت()1

.انبمعنىشرطأداةااإماا
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الدحد!لم(قفسي!-ال!ثاء-ال!لل!ة-الدكدأدالتل!ه

ة67/إشيعاءقيوردماإلىاستناداً،ذنوبهزالتفقدالمنامفيالشعيررأىومن

إلمطبابلمنأرحللمأنازيرا؟الربيفقالخطيتلئا"،عنوكفرإثمك"فانتزع

ا!لنام.فيالشعيررايتعندماإلأفلسطين

ماإلىاستناداَ،تجهضلنزوجتهفإنا!لنام،فيكثيرةعناقيدبهاكرمةرأىمن

فليتوقعأحمرعنبايشاهدومن011،مثمركرمةمثلاعرأتك311:/281مزاميريخاورد

وبالحفْنَةجحسْهبالكرمة"رابطا94/11َتكوينفيوردماإلمااستناداً،المسيحقدوم

فإنالحلمفيالتينرأىمنا)1(.اثوبهالعضاوبدملباسهبالخمرغسلأتانه،ابن

يكلتينةلمجمامن27/181:أمئالفيوردماإلىاستناداَداخلهتُحفظشريعته

مثلتثمرسوفأعمالهفإدطصغيرَارمانًاكانقإن،الحلمفيالرمانرأىمنثمرحما".

رمانارأىومن.الرمانمئلتربوسوفأعمالهفإنكبيرَارماناكانإنواما،الرمان

الشريعةمنالكثيريتعلمأنفليتوفعللشريعةدارساَكانفإننصف!،مشقوقَا

سلافمنالممزوجالخمرمنافاسقيكا8:2/الإنشادنشيدفيوردماالىاستناداَ

نبورفىماإلىاستنادأالفرائضمعرفةفليتوقعللشريعةدارسغيركانإناما"رماني

تعني؟خدكأيأرقتخا(كلمةتعنيماذا"،رمانةكفلقةاخدك31:/4الإنشادنشيد

.الرمانمثلبالفرائضيمئفعسوفقلبنايخهايتها(فيهاءبدونقرأتذا)1الفراغ

مثلتثمرسوفأعمالهفإنقليلاَالحجم!غيركانف!ن،المنامفيزيتونَارأىمن

فسوفأشجارَارأىإنولكنتربو،سوفتجارتهفإنالحجمكبيركانوإن،الزيتون

غروسمفل"بنوك3:/281مزاميرفيوردماإلىاستناداَالأبناءمنالكثيرلهيكون

فسوفالمنامفيالزيتونرأىمنإنيقولونمنوهناكمائدثك".حولالزيتون

ئمرذات3خضرا"زيثونة116/أإرمياقيوردماإلأاسشنادأطيبةسمعتهتكون

سراجفليتوقحالمنامفيالزيتونزيمثارأىمنا.ااسمكالربدعا،الصورةجميل

الحلم.تفيرعليهانجىثمومنمسيحجَا،تفيرَاالفقرةهذهفُسرت(1)
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زيتونزيتإليكايفدموا27:251/خروجفيوردماإلى-استنادأَالثريعة،

وردماإلىاستناداَ،آثامهانتهحتفقدالمنامفينخلأرأىمنللضوء".نقيَامرضوض

11.صهيوننجتياإثمكئن!قدا4:22/إرميامراثيفي

يمان،مباركةالسنةكلتكونفسوفالمنامفيتيسَارأىمن!يوسف!افقال

أمثالفيوردماإلمأاستنادأ،سنينهعلىالبركةثحلفسوفالتيوسمنالعديدرأى

تربوفسوفالمنامفيالأسرأىمن".ْلطعامكالماعزلبنمنوكفاية27/2711:

لماوفقَاعولافقالآخر،مكانمنإرثيأتيهفسوفأملاكلديهيكننلمدان،أعيانه

فإنهالمنامفيالأترجرأىمن.شجرتهعلىالآسرأى)دطذلك)برايتا(:فيورد

جهجةأشجارثمرات2354/لاويينفيوردماإلىاستثاداَخالقهأماممبحلَاسيكون

السماء.فيالذييخلعلأبيهفإنهالمنامفيالنخيلسعفراىمنا.االنخلوسعف

؟2:أ/أمثالفيوردماإلىاستناداَ،الحكمةفليثوقعالمنامفيالأوزرأىمن

رئيساَيصبحسوففإنهيضاجعهاأنهراىومن"،الخارجقيتناديالحكمة11

وضاجعتهاالحلمفيرأيتهاأننيآشيراففقالالدبني،المعهدأياللمثيب"1

عظيمة.منزلةوتبوأت

فليتوقعالديوكمنالعديديرومنذكرَأ،ابنافليتوقعا"لمنامفيديكَارأىمن

رأىومن)1(.وسعادةجميلةروضةينتظرفإنهدجاجةراىوإنالذكور،منالعديد

وكذلك،حاجئهتقضىفسوفالبيضانكسردان،حاجتهتقضىفلنالمنامفيبيضَا

للكسر.قابلهوماوكلالزجاجيةالأواتيوجميعوالقثاء،الجوز،إلىبالنسبةالحال

وردماإلىاستناداَيثمناهمايتحققفسوفمسؤرةمدينةيدخلأنهالمنامفيرأىومن

11.يريدونهالذيالمرفاإلى"فيهدجهم3:"لما75مزاصرِفي

جمبلةروضةتعخيلكلماتاخنصارانهاعلتفسردجاجةتعنيالنيالعبريةالكلمة)نحيث)1(

.وسعادة
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("ثداالرتفسي!ءَممالدا-4دلحعدل-ادطى)دلتل!وا

فهذاوذقنهرأسهيحلقأنهحلمي!ذا،لهخيربشيرفهذاالمنامفيرأسهيحلقومن

تكودطسوففإنهصغيرقارب!ايجلسأنهمنامهفيرأىي!ن.ولأسرتهلهخيربشرير

طيبة،ألصرتهوسمعةسمعتهتكودطكبيرقاربفيلمجلسأنهراىي!ن،طيبةسمعته

البحر.مستوىفيالقاربكانإنوذلك

ماإلىاستنادا4َلهخيربشيرفهذا،الحلمفييتبرز()أيحاجتهيقضيمنكل

ومن،مؤخرتهيمسحلمإذاوذلد!اإ،االمنحنىيطلقاسريعأ1:!1/54إشعياءفيورد

منيهبطأنهرأىومن،أعلىمنزلةيتبوافإنهالسطحإلىيصعدأنهالحلمفيرأى

يظلفإنهالأعلالمنزلةبلغإذاورابا:اييّمنكلفقال،أدنىمنزلةينزلفإنهالسطح

يقفأنهالحلمفيرأىومن.عقابهيُمزّقفسوفالحلمفيملابسهيمزقومنفيها.

الفرائض!.يؤد!فهوفلسطينفيكالطاداذا،خطيئةبلافهوبابلفيكانفإنهعرياذ،

دمان،حراسةعليهتُفرضفسوف،عليهيفبضونالجندأنالمخامفيرأىومن

0قيدوإنهذأأشذ.حراسةعليهتفرضفسوفبالسلاسل0قيدوانهداراى

رئيشايصبحفسوف،أخمةيدخلانهالمنامفيرأىومغ.بالحبالوليمسبالسلالسل

الشريعةدأرسيعلىيكررمعلمايصبحفسوفغابةيدخلأفهراىومنللمثيب،

راففرايحلمَا،حلمايهوشعرأفبنهوناورافببارافأنحدث.ألمُعلمأقوال-

دخلأنهيهوشعرأفبنهونارافوراي،للمثيبرئيسَافاصبحأجمةدخلأنهببا

دخلاأنهماحلماكليهماإنيقولونمنوهناكال!ثريعة،لدراسيمعلمَافاصبحغابة

رافأما،للمثيبرئيسَافأصبح(رقبته)فيجرسَايعلقأنهرأىببارافولكن4أجمة

فقاذ،الشريعةلدراسيمعلمَافا!بحرقبتهفيجرسَايعلقفلميهوشعرأفبنهونا

صليلَا.يصدررقبئي(أفيجرسَاوأعلقأجمةأدخلأننيرأيبظانا:آشيراف

فسوفدفافصدأنهالمثاموارأىمن:يسحقبرنحمانالربيأمامالمشرعشرع

يعنيوماذا!؟وتنظمئُرتبآثامهفإند!ايفصدمنإن:إبرايتا(فييردالم.آثامهتغفر

.ْ.تمحىلكيترنبإتهاذلك؟
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!االتمس!

؟مضمونرزقهفإنالحلمفيثعبانَا.راىمنششت:رافأمامالمشرعشرع

يفقدفإنهالثعبانقتلانهرأىومن،يتضاعفرزقهفإنيلدغهالثعبالطأنرأىومن

فالراف،العكسوليس،رزقهيتضاعفأنالأولم!:لهششتراففقال،رزقه

وقتله.حلمهفيثعبائَارأىششت

ماخيرفألالحلمفيالمشروباتأنواعجميعأن:يوحنانرب!أمامالمشرعشرع

يكون،لهلشرَايكونأخرىوأحيائاشربهلمنخيرَايكونفاحيائا،الِعنبعصيرعدا

ويكون"،الإنسانقلإ،تفرحوخمز451/51:11مزاميرفيوردماالىاستناداخيرَا

لممرورفيوخمرَالهالكمسكراَواعطوا31:611/أمئالفيوردماإلىشرًااستناداَ

الخير،علىدليلدائماَإنهالشربعةدارسقال:للمشرعيوحنانالربيفقال"،النفس

الئيالحمرمنوالثربواطعاميمنكلوااهلموا95:1/أمثالفيوردماالمأاستنادأ

المفرا()منفقرةلسانهوعلىمبكرَاشخصاستيقظانةيوحنانالرييفالمزجتها".

التقوىفليتوقعالحلمفيداودالملكيرىمنالعلماء:لثرع.صغرىنبوءةفهذه

فياَحابالملكيرىومن.الحكمةفليتوقعالحلمفيسليمانالملكيرىومن.والورع

ومن.الحظمةفلينوقعالحلمفيالملوكسفراثبباءيرىومن.*قلفليئوقعالحلم

الحلمفياشعياءالنبييرىومن.الحكمةفليتوقعالحلملهحزقيالالنبييرى

المزاميرسفريرىومن.قلاقلفليتوقعالحلمفيإرمياالنبيبرىمن.مواساةفليتوقع

ومن.الحكمةفليتوقعالحلمفيالأمثالسفريرىومن.التقوئفليئوقعالحلمفي

الحلمفيالإنشادنشيدسفريرىْومن.قلاقلفليتوقعالحلمفيايوبسفريرى

سفريرىومن.الحكمةفليتوقعالحلمفيالجامعةسفريرىومن.التقوىفليتوقع

لهتحدثفسوفالحلمفيأسميرسفريرىومن.قلاقلفليتوقعالحلمفيالمراثي

الرببيرىومن.الحكمةفليثوقعالحلمفيهناسييهوداالربييرىومن.معجزة

فيإليشسعبنيشمعئيلالربييرىومنالثراء.فليخوقعالحلمفيعزريابنإلبعزر
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ثدا"(ادذقفسي!-الخكاء-الصد!ة-)الذكلامئلمود

بنيرىومن.التقوىفليتوقعالحلمفيعزايبنيرىومن.قلاقلفليتوقعاحلم

قلاقل.فليتوقعغيرهماشريعةدار!يرىومن.الحكمةفلبتوقعالحلمفيزوما

يقلألملكنوالقخفذ،والقردالفيلعداماخيربشيرالحلمفيالحيواناتوجميع

تعارضيوجدلا؟!لهمعجزةتحدثفسوفالحلمفيالفيليرىمن)مار(:المعلم

الحلمفيالمعدنحِةوجميعْالأدوات(.المعجزةله)تحدثسرُجعليه.الفيل!انفإنهنا،

فيتستعملوهيالحلمفيرآهاإنوالفأسا،النحتوآلة.المعولعداماخيربشير

لمالذيالبلحعداماخيربشيرالحلنمفيالفواكهأنواعوجميع.النحتفيأوالهدم

لكن،اللفترؤوسعداماخيربشيرالحلمفيالخضرواتأنواعوجميع.ينضج

فلقد(3الحلم)فياللفترؤولسشاهدتبعدماإلاغنيَاأصبحلمإنني:رافيقلألم

الأزرقطاللونعداماخيربشيرالحلمفيالألوانوجميحبالحماق.متصلةرأَها

البومةعداماخيربشيرالحلملاالطيورأنواعوجميع.الخضرةإلىالضارب

والختحاش..

جدجداني:وهيبالمتعةالمرءتشعرلالكنهاالجسدتدخلأشياءثلاثةوهناك

أشياءثلاثةوهناك،الناضجكيروالبلحالعليقة،وتمر(،الخضرواتمن")نوع

.،،بالزيتوالدهن،الاستحماموهي:بالمتعةتشرهلكنهاالجسدلاتدخل

والشمسالسبتيوموهي:الآق!العالمتشبهاشياءثلاثةومناكوالمضاجعة.

.الإخراجعمليةهوفالمقصودلا،!؟المراةمضاجعةالمقصودهل،والمضاجعة

2،الراوالمنظر،العذبالصوت:وهيبالراحةالمرءتشعرأشياءثلاثةوهناك

والمرأة،الرائعالمنزل:وهيبالرضاالمرءتشعرأشياءثلاثةوهناك.الزكيةوالرائحة

آخرشيءمنستينعلىواحدَاتمثلأشياءخمسةهناك.الطيبةوالأدواتاللطيفة

جهنم،منستينعلىواحدفالنار.الحلم،النوم،السبت،العسلالنار!وهي:

والنومالاَتي،العالممنستينعلىواحدوالسبت،المنمنستينعلواحدوالعسل

النبؤة.منستينعلواحدَايمثلوالحلم،الموتمنسئينعلىواحد
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التاسهـالفصل

،والإسهال،والعرق،العطسوهي:للمريضجيدةأعراضستةهناك

أعطسه1/451:1أيوبفيوردماإلمطاستماداَالعطس.والحلم،والنوم،والقذف

تأكلوجهكابعرقا:أ3/9تكوينفيوردماإلممااستناداَالعرقنورأ".يبعثما

ولاالمنحنىيطلقاسريعا1؟5141/إشعياءفيوردماالىاستناداٌالإسهالخبزَا".

تطولنسلاَايرى5351:1/إشعياءيخاوردماالممااستنادأالقذف".الجبلايموت

1أيوبفيوردماإلىاستناداَالخوم".أيامه : 13 / rاْمسزيحًانمتكنتاحينئذ.

1105وتحيينيافتشفينيا:3861/إشعياءفيوردماالىاستناداَالحلم

والبنجر،،الكرنب:وهيتافاشفاءالمرضمنالإنسانتشفيأشياءستةهناك

السمكيفولمنوهناكوالكبد،،والطحال،العجلومنفحة"،السيسين11وحساء

.الإنسانجسمويقوييربيإنمافحسبيشفيلاالصغيرالسمكفإنالصغير،

الفور؟لحم:وهيقسوة!ثروتجعلهالإنسانالىالمرضتعيداشياءعمثرةهناك

والحلاقة،،المشويوالبيضالعصفور،ولحم،المشويواللحم،السمينواللحم

الهند،جوز:البعضوأضاف،والاستحمام،والجبنأاللبنوتناولالجرجير،وأكل

عليهاأطلقلماذا.يشمعئيل:الربيمدرسةشرع!طولقدالقثاء،غيىهم:واضاف

افقال5/223:1تكوينفييردألم!؟كذلكأليس،السيوفمثلقاسيةلأنها!الفثاء؟

رافقولطعنوماذا)عظماء(،تقرأولكن)امم!تقرألا"،أمتانبطنكفيالربلها

الفجلمنتخلولامائدئهماورد!أنتيننوسانرافعننقلاَيهوداربيقالففد

الكبيرفالقثاءهناتعارضلاالشتاء.فياوالصيففيسو(كاْوالقئاءوالجرجير

)مفيد(.الصغيروالقئاء)مضر(

البيت،فيسيعمالسلامفإنالبيتفيماتأنهشخص!حلمذا)1:العلماءشرع

منأوانييأخذأنهحلمو)ذا،البيتفيخيرفهذاالبيتفيوشربكلأنهحلموإذا

فهذاشيئاَيأخذأنهالحلمفييرمنببا:الربفسر.البيتفيسوءنذيزفهذأالبيت
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ثدا،(الأقفلعي!-انخ!اء-افحمادة-)يلطك!التل!د

ماخير،فهذاشيئاَيعطيأنهالحلمفييرىققوكلوالصندذ،-الحذاءعداماخير،

.والخردلالزابعدا

مرقوليسيرىمنالعلماء:شرع:الأوثانعبادةمنهاستؤ!لتمكانًاراى!!ن

مضيئته.خالفمنيمهلالذي!بارك:يقولأنفعليهابيونان(عندلمعبودإوئن

امبارك1يفولاأدأفعليهالأجنببةالعباداثمنهاستؤصلثالذيالمكانراىوإن

المكانهذامناستؤصلتوكماأرضنا،منالاْجنبيةالعباداتاستأصلالذفي

إذاامالعبادتك"،عابديهاقلوبولنردإ!رائيلجماعةاماكنجميعمنفلتستأصل

منالمقيمينمعظملأنلعبادتك"عابديهاقلوبولترد11يقلفلافلسطينخارجكان

الفقرةهذهيقولانعليهبل:قالإليعزربنشمعونالرب!لكنالكواكبإ.عبدة

الأني3:91/صفنيافيوردماإلىاستنادأ.يتهودونسوفلأنهمفلسطإنخارج

الأئمةبالليرىمتقائلاَ:همنوناراففسرا.نقيةشفةإلىألشعوباحولحيحثذ

بابلدمرّالذيامبارك1فليقلنفسهابابلمدينةرأىفإن:أدعية-قسةيتلوأنفعليه

نصرنبوخذبيتخرّبالذي"مباركفليقلن!رنبوخذبيتارأىدنالاَثمة".

المعجزاتصنعالذيامبارك1فليقلالنار)1(أتوناوالأسدعرينراىوإنالث!رير".

منيمهلالذجماامبارك1فليقل)وثن(مرقوليسرأىدان".المكانهذا!الآبائنا

امبارك1فليقل!بابل)قيالترابمنهياخذونالذيالمكانرأىوإن".مشيئتهخالف

ويتفذ".لمجكممن،ويفعليقولمن

:وقالظهورهاعلىبيدهضربههاالترابتحملالحميررايارأىوعندما

مدينةإلىرابينابنمروصلوعندما.أسيادجممرغبةلتلبواالمخلصونا!افلتهرولوا

فيوردمالمجققلكيالخارجقيألقاهئمرأسهغطاءداخلووضعهالترابأخذبابل

رافمنأسمعلمإنني:آلثيىرافقال".الهلاكبمكنسةوأكنسها4/123:11إشعياء

نف!ي.منالسابق!(لأدعيةجمعأتلوولكننيذلكهمنونا

البابلي.السبياثاءفىإسرائيلبنيصمنلأشخامعجزاتفيهاحدثتأماكنوهى!ا)
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ا!الععحعالفضل.-

فيوردماإلممااستناداَساكنوها،ولُعنبابل.لُعنتإليعزر:بنيرمياالرببقال

وبورلثالحامرةلُعنثا،امياهوآجامللقنفذجميراثَاوأجعلها14/2311:إلشياء

مغارسال!بريةفيخربةافأجحل.السامرة161/ميخافيوردماإلىاسئناداَساكنوها

11.أسسهاوأكشفالوأديألىحجارتهاوالقي،للكروم

الأسرار"،أعاامبارك1:فليقلإسرائيليينمنحشدَايرىمنهمنونا:رافقال

أمكمْاتخزى5/5121أرميافيوردمافليقلاالكواكبعبدةمنحشذايرىومن

أر"الأسعالمامبارك1فليقلإسرأئيلجماعةفنحشدَايرىمن:العلماءشرع111.جدَ

مختلفة.وملامحهممختلفةفنواياهم

الأسرار،عالم"مباركفقال)1(البيتجبلفوقحشدَارأىروماابنانحدث

كسرةصنححتىآدموكدحكدكم؟بقولوكان"لخدمتيهؤلاءكلخلقالذي

وذرّى،،ودرس،الحزموربطوحمصد،وزرع،الأرضحرثفقدليأكلها،الخبز

كلأنواجدأستيفظوأنا.دلكبعدوأكلوخبز،،وعجن،وطحن،ونخل،ونقى

جزفلقد،يرتديهلكيالردأءصنعحتىآدموكدحكدوكم.ليمعدةالأشياءهذه

وانا،ليلبسهردأءصنعذلكوبعد،ونسجه،وكزله،وفرده،وغسله!الغنم)صوف

لي.معدةالأشياءهذهكلأنوأجدأسثيفظ

واجدا!ستقظوكنت،منزليبابأمامالمجيءعلىتحرصكانتالاممفجميع

تكبد"كميقولإنه؟أالطيبالضيفيقولكانماذا:يقولوكان،اماميالجميع

العنبعصيرمنوكملي،أحضرلحممنوكم،أجليمنعناءمنالمنزلصاحب

يتكبدهلمالحناءهذافكللي،احضرالمحلىالخبزمنوكملي،أح!ر)يين(المختمر

الذيالعناءهذاالم1َ:يقولإنهالشرير؟!الضيفيقولطماذاولكن.أجليمنإلأ

اللحم،منواحدةوقطعةخبزكسرةسوىمنهآكلفلمالبيت!احب0تكبد

1101هبيتاهر1وبالعبربةالمكبزجبلهواليتجبل(1)
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إ(يدأثلاقفسي!-الحكاء-انصد!ة-)دلذىالئن!ود

منإلايتكبدهلمالبيتصاحبتكبدهالذيالعناءهذافكل3واحدةكا!عاولثربت

أيوبفيعنهقال3الطيبالضبفعنالنصقالفماذا".وأبنائهزوجتهاجل

فيالشريرالضيفعنوورد"،الناسبهيُغنيّإلذيعملةتعظماذكران11ة3642/

يُراعى".لاالقلبحكيمكل،الناسفلتخفهالذلك42:1لم37أيوب

11أول!موئيلرد،لقد : ( 2 / I vوكبرشاخقدشاؤولأيامفيالرجلوكان

الذيداودابوي!ىإنهأوشعيا:رافويقالزبيدرافويقالرابافقال"،الناسبين

لمأنهنعتقدلحنعولا:فقاللحشد،!الشريعةإوفسرحشدفيودخلحشدفيخرج

العلماء:شرع.الفستمائةعنيقللاالحشدإد!:شُزعفلقدبابليخهحشدهناكيكن

يرومن"يخشونهمنعلىحكمتهقسمالذيأمبارك1فليقلإسرائيلعلماءيرمن

يرىومن"،لمخلوقاتهحكمئهأعطىالذيامبارك1فليقلالكواكبعبدةعلماء

ملوكيرومن"،يخشونهمنجملىجلالهفاضالذيامبارك1فليقلا!رائيلملوك

:يوحنانالرب!قال".مخلوقاتهعلىجلالهقسمالذيامبارك1:فليقلالكواكبعبدة

أيضاَالكواكبعبدةملوكإلأيسعىبل،إسرائيلملوكإلىيسعىانالإنسالاعل

عبدةوملوكإسرائيلملوكبينيفرقانفيمكنه(الآتيالحالمأبدخولحظيإنلأنه

لكواكب.ا

واستفباله،الملكلرؤيةالجميعذهبمرةوذاتأعمىششترافكانلقد

الجرارذهبت:لهوقالالصدوقيينأحدفوجده،معهموذهبششتراففنهض

الملكلرؤيةالمبصرونذ!ا)أيالمكسورةالجرارتذهبأينفإلمماالنهرإلىالسليمة

اعرفأننيوشاهدتعالىششت(ْأرافلهفقال(،الأعمىأحِماتذهمبأينفإلمما

ذلكلهفقال،هتافصوفششترافوسمعالجخد،منكتيبةفمرت،منكاكثر

الكئيبةمرتثميأت،أإنهلا،ششت:راففقالالمللق.جاءلقدالصدوقى:

فقال.الملكجاءلقد:الصدوقيلهفقال،هتافصوتششترافوسمع،الثانية
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اقاس!الفحمل

شمشت:راففقال-الصمتوساد،الثالثةالكشةمرتثميأت،لم:ششتراف

لأنششحا:راففقال3ذلكعرفتكيفالصدوقى:لهفقال،الملكجاءالاَد

اخرجافقال9111:1/أولملوكفيورد!ثالسماءمملكةتشبهالأرضمملكة

قد!شقتوشديدةعظيحةوريحعابربالوبو)ذا،الوبأمامالجبلعلوقف

زلزلة،الرياحوبعدالربحفيالربيكنولم،الربأمامالصخوروكسرت،الجمال

صوتْالناروبعدالنار،فيالربيكنولمنارالزلى:لةوبعد،الزلزلةقيالربيكنوأ

الصدوقي:فقال،لهيدعوشثمترافأخذ،الملكجاءوعندماخفيفإ".منخفض

فقؤواأصحابهإنيفولطالبعضالصدوقي؟لهذاحدثوماذائرأه؟لالمناتدعو

.العظاممنكومةإلىفتحولإليهششث!نظرالرأفإنيقولالأخروالبعض،عينه

الرجل()ذلكفذهبمصريةأمرأةضاجعرجلَا!ربشيلاالربيأنح!ث

إذنبدونعليحكماليهودمنرجلأهناكانقائلأ:الملكبيمثفيشيلابرببووشى

ذلكضربثلماذأ:لهقالواجاءوعندماالفور،علىشيلا()الرب!إلىفأرسلوا،الملك

ففالذلك؟!علشهودلديمكوهل:لهففالواأتانَا،ضاججلأنه:لهمفقال3الرجل

الأمركانإذا:لهفقالوا4عليهوشهدرجلصورةفيإلياهو)1(فجاء.لدينعم:لهم

نأحقنامنليسارضناعننفيناتمأنمنذ:لهمفقالألقتل،يستحقفإنهكذلك

وردماش!يلآالرب!رددالحكميتداولونهموبينما.تريدونمافافعلوا،بالقتلنحكم

لكلأنوالمجد،والب!اءوالجبروتالعظمةربياالك9211:1/أولاياماخبارفي

الرحمن،،امبارك1قلتلهم.:فقال؟قلتماذا:لهفقالوا".والأرضالسماءفيماكل

وحبالسلطانلكمأعطىمنالسماء،ملكوتيشبهالأرضفيملكأأعطىمن

صولحانَا،فاعطوهالحد؟!هذاإلىالمملكةعظمةتفدروهلله:فقالوا".العدل

واحكم.اقض:لهوقالوا

القجمة+من()ص()رقممثىهاانظر(1)
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الزثدأ"(لفللعير-ءالحط-4الصد-.)لذك!التل!ود

المعجزاتالربيصنعكيف:الرجلذلكلهقالشيلا،الربيخروجوعند

المصريإن()علىعليهميُطلقألمالآثمأيهاياشيلا:الربيله!قال13للكاذبين

فرأيالححير".كلحملحمهمالذين311:"23/حزقيالفيوردحيثأ؟االحميرا11

الربي1فقال"حمير"،عليهميطلقإنهلهمويقول،يذهبقد(الرجلأد!شيلا)الربب

ئبادرأنفعليكليقتلكجاءإذا11تقولوالتوراة،ورائيينقبالرجلهذاإن:شيلاإ

ليحدئتالمعجزةأنبما:صقال.وقتلهبالصولجانشيلا()الربيفضربه"،وتقتله

أفسرها:فسوفاْ،921/أولأيامأخبارلاوالواردةذكرتهاالتيالفقرةبسبب

أفاعل1:أ90/أيو!فيوردكماالسماء،خلقألمماتشيراالعظمةربياْافلك

إلممااستنادأمصرمنإسرائيلبنيإخراجالىيشير"والجبروت11".تفحصلاعظائم

".بالمصريينفعلةالذيالعظيمالفعلأسرائيلورأي4/1:3111خروجفيوردما

يشوعفيوردماإلىاستناداليشوعتوقفااللذينوالقيرالشمسإلىيشير""والجلال

1/هـ1 1 Yأعدائهمنالشعبانتقمخىالقحرووقفالشمسافدامت."

افرش31:/13اشعياءفيوردكماروماإمبراطوريةسقوطإلىيشير"والبهاء"

فيوردماإلمأاستناداَ،أرنونأوديةحربإلىيشيروالمجد"11ثيابب".علىعصيرهم

11.أرنونوأوديةسُوفهفيواهبالربحروهماكتابفييقالالذلئا1/241:1عدد

فيوردماإلىاستناداَسبسراحربإلىتشير"والأرضالسماءفيماكلْالك

الك1.سيسرا"حاربتحبُكهامنالكواكبحاربوأ.المبممواتامن552:1/قضاة

علىاليدن1716:111/خروجفيوردكماعماليقحربإلىتشبر"الملكربيا

حزقيإلفيوردكماوماجوججوجحربإلىتشيرارتفصشا""وقد"،الربكرسي

علىراسأ11اماوتوبال".ماشكروشرئيسجوجياعليكاهانذا38/31:

لريلمجفرالذيالبمرحتى:يوحنانالرد!عنثقلاَربابرحنانالرببفقالط"،الجميع

الواردةالفقرةإنعقيفاالربيعننقلاًأبرايتا(فيوورد.السماءمنمدبرفهوالأرض
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التالب!الفصل

91أيامأخبمارلا 1 / Yبحرشقإلىتشير"العظمةربياالك1:كالتاليتفسيرها

إلىيشير"الجلال11مصر.أرضْفيبكركل!ربةإلىيشيرو"الجبروت".سوف

.المقدسبيتالىيشيرو"المجد".-القدسإلممايشيرو"البهاء".النوراةنزول

امبارك1:فليفلبالسكانعامرةوهيإسرائيلبيوتيرىمن3(:العلماشرع

فليقلبالسكانعامرةغيرإسرائيلبيوتيرىومن"،للأرملةحدّاوضعالذي

فعليهبالسكانعامرةوهيالكواكبعبدةبيوتيرىومن"،الحقالدئانامبارك1

بيوتيرىومنالمئكبرين"،بيتيفلعالرفي152511/امثالافيوردما:يقولان

إله"يا941/مزاميرفيوردما:يقولانفعليهبالسكانعامرةغيرالكواكبعبدة

الطريقفييسيرانحسداورافعولاكان".أشرقالنقماتإلهياربياالنقمات

فسألهوثنهدحسداالربيتوقفحنبلايبرحنارافبيتبابإلىو!لاوعندما

ماإلىاستنادأالإنسانجسدنصفيكسرالثنهدإنرافيقلا!13تتنهدعلامعولا

تنهدوبمرارةالحقوينبانكسارفتنهدادميابنانت"أما2111/حزقيالطفيورد

بأكملهالإنسانجسدبكسرالتنهدإنيقولبوحنانالربيولكنا؟اعبونهماأمام

لك:قالواإداويكون211211/حزقيالفيوردهاإلىاستنادأفقطنصفهوليس

الأيديكلوترتخيقلبكلفيذوبجاء،لأنهالخيرعلتعّول:ف!نكتتنهدعلام

ا؟!االربالسيديقولوئكون،آذ4ِهيهاكالماءتصيرالزكبوكلروحكلوتيأس

طباخَاستونبهكانالذيالبيتارىوأنااتنهدلاوكيفحسدا()الربيلهفقال

لمحنيلاي(برحنا)الرافانكما،محتاجلكليطبخونبالليلطباخَاوستونبالنهارْ

خاليَا.فيجدهجيبهفييدهيضعوصالحفقيريأتيربهـاأنهمعتقذاجيبهمنلِدهيخرج

هذادخلومنائحاهكلىفيمفتوحةأبوابأربعةالمنزللهذاكانذلكإلىبالإضافة

قيالمنزلخارفيوالحنطةالشعيريضعونكانواكما،شبعانمنهخرججائعَاالمنزل

ياتيبالنهاروالشعيرالحنطةأخذمنيخجلمنكل)نبحيثالمجاعةسنوات
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ادذثل!،(قفسي-الخثاء-ال!داة-الذك!التل!ود

لهفقال!أتنهد؟أنيجبأل!المنزلبهذاالحرابلحقانبعدوالاَن،بالليلويأخذهما

الصديقينبيوتعلحكبمالمقدسبيتتخربحين:يوخنانالربيماقاللفدأعولا(

نإألاالجنوفىربقالااذف!افي591/إشعياءفيوردماإلىاشناداَوالدماربالخراب

نإ:يوحنانالرب!وقال"،سكانبلاوحسنةكبيرةبيوتخرابَاتصبركثيرةبيوتَا

وردماإلىالستنادأبالسكانعامرةلتصبحالببوتتلكيعيدسوفتباركالقدوس

صهيونْجبلىمثلالربعلىالمتوكلونلداود،المصاعد"ترثيمة125/1مزاميرفي

فيالربيعيدهسوفصهيونجبلأنوبماالدهر*،إلىيسكنبليتزعزعلاالذي

نأورأي،عامرةلتصبحالربيعيدهاسوفالصديقينبيوتكذلكعامرَاالمستقبل

خرب)فلقدربهمثليكونانبالعبدكفى:لهفقال!الراييوافقهلاحسدا()راف

(.الرببيتوهوالمقدسبيت

بقدرخلقكمالذيامبارك1:فليقلإ!رائيلبنيقبوريرىمنالعلماء:لرع

وكانبقدر"،ينشئكمسوفوالذيبقدروجمعكمبقدروأعالكمبقدروأطعمكم

وسوفعددكمويعرف11:بقولهنحمانرافعننقلأالدعاءينهيرابينابنمر

نأفعليهالكواكبعبدةقبوريرىومنانلوتى"محُمصمباركوينشئكم،يحييكم

11.اجاأمكمتخزى50/211أرمياقيوردما:يقول

الذيامبارك1:يقليومَاثلاثينبعدصديقهيرىمن:ليفيبنيهوشعالربيقال

محيىِامبارك1:فليقلشهرَاع!ثراثنيبعديراهومن2االوقتهذاوبلّغناوأبقاناأحيانا

ورفىماإلمطاستنافىاشهرَاعشراثنيمروربعدالاالميتينسىلا:راففقال2،االموتى

11.متلفإناءمثلصرد!الميتمثلالفلبمنان!ميت31121/مزاصرِفي

حنيناراففصادفاالطريقلايسيرانيهوشغرافبنهوناورافببارافكانا

"مبارك:الأول!الدعاءدعاءين،سنقولرايناكاننابماالآن:لهفقالاإيكارافابن
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التاش!الغصل

لهما:فقالا،اأحياناالذيامبارك1:الثانيوالدعا.ء"،يخشاهمنعلىحكمتهقسمالذي

ادعية،ثلاثةوسأقولإسائبلجماعةمنالفَاستينرايتكأننيبرؤيتكماأيضاَوانا

أنتهل:لهفقالاالأسرار"،عالمامبارك1:الئالثوالدعاءقلتماهمااللذينالاثنين

.فماتأعينهماإليهفصوباالحد؟!هذاإلىحكيم

:يقولادفعليهبالبهاقمريضَاشخصَايرىمن:ليفيبنيهوشعحالرب!قال

الحمرةوشديدالزنجييرىمن:عليهفردوا"،المخلوقاتيغترالذيامبارك1

امبارك1:يقولأنفعليهالفمومعوجالقصر()شديدوالقزمةالطولوفارعوالأمهق

الرأس!مضغو!أوالأعمىاوالأيديمبئوريرىومنالمخلرقات"،يغترالذي

هذافيتعارضلا"،الحقالديّانامباركا:فليقلالأبهق،أوالأبرصأوالأعرجأو

العيبظهرإذايقالطوالثاني،الأمبطنفيوالمرءظهرالذيللعيبيقالفالأولالأمر،

مبلاده.بعدظهرالعيبأنأيوساقهيدهبترتمنقولهمنذلكوبفهمالميلاد،بعد

يغيّرالذيمبارك11:فيقلوالبومةوالقردالفيليرىمنالعلماء:شرع

مثليمتلكمنامبارك1:فيقلبديعةوأشجارجميلةنحلوقاقايرىومن"المخلوفات

11.عالمهقيالأشياءهذه

ب(:)مشناالثانيالتشدول

يسمععندماأوأرضيةهزةحدوثعندأوالنيازدُرأى(إذاالمرء)ويقولط

بقوتهالعالمملأمنامبارك1:البرقيرىعندمااورياحهبتإذاأوالرعدأ

امبارك1:والبراريوالأنهاروالبحاروالهضابالجبالرأىإذاويقول"،وجبروته

خلقمنامبارك1:يقولالكبيرالبحريرىمنيهودا:الرياويقولا،الخليقةخالق

.متباعدةفتراتعلىرآهإذاوذلكالكبير"،البحر

الخير"،صانعالطيبامبارك1:يقولسارةأخباريسمعأوالمطر،يرىوعندما

".الحقالدتانامبارك1:فليفلسيئةاخبارسمعوإن
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اللثدلم(تضلعي-ا!كلاء-الصدلة-)الرك!التل!د

لجمالا(:)الشرعا

شموئيلوقال،المذنبإنهشموئيلقالزك(؟)النبهيما:..!النبازكراىإذا

لا(لذيالمذنبعدافيمافهردعامساراتتشبهالسماءمساراتأنلييبدوايضاً

دلدُحدثذادالجوزاءبرجفييسيرلابأنهيفسرونمنفهناك3هوماأعرف

فيه.سارأنهفنظنيظهرالذينورهفإنفيهي!ميرانهنظنوعندما،العالميدمرفسوف

الحعماءمنالدنياالطبفةهيأالنيازك(ْإدط:يهوشعالربيابنهونا.الرب!وقال

لها.التاليةالطبقةنورئرىوعندئذوتلتفتتمزقالتي

فيظهرالجوزاءبرجأركانأحدمنيسقطصغيرنجمإنهآشي:رافوقاْل

الجوزاء.برجمنمرانهالناسفيعتقد(الأخرىالجهةمن)نجم

99/ايوبفيوردتالأولىالمقرانصفيفقرتينبينتعارضَاشموئيلأورد

المّرايا.أصانع581/عاموسفيوردتوالثانيةوالئرايا"والجوزاءالنّغشاصانع1

ذلك؟فكيفاوالجوزاءا

برودةولولاالثّرايا،برودةبسببوذططالعالموجدلماالجوزاءحرارةلولا

لولا:الشفهيالئراثفيوردولقدالجبار،حوارةبسببوذلكالعالموُجدلماالثرايا

إلىالربقالفلفد،العقربلدغهمنكللماتالنارخهرفيوضعالعقربذيلان

81أيوبفيوردماايوب 3 1 / r113.الجبّارربطتَفُكأوالثراياعقْدانتتربطاهل

مجموعةإحمايقولوالبعضئجممئةحواليشموئيلقال)الثرايا(3تعنيوماذا

متفرقة.كواكبإنهايقولالاَخروالبعضالكواكبمنواحدة

يقولونمنهناكاليوتا؟هيومااليوتا،إنها:جهوداالربيماقال؟النعشتعنيوماذا

منمعيتفقوالمنطقالثور()يرجالعجلرأسإنهيقولونمنوهناكالكبشذيلإنه

11،بناتهمعالنعشوتهدي383211/ايوبفيوردماjإاستناداَالكبشذيلإنهقال

أرادوحين،بناتياعطنيلهوقالوراءهفسارافزسهمفترساَوكأن،ناقصيبدوأنه
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اللالس!الفحعل

العالم،إلىطوفانافأرسلالصرايا"11مننجميناخذالعالمالىطوفانَايرسلأنْالرب

يُعدل!ولماذاوأغلقها.النعش"11مننجمينفأخذالطوفانهذاإيقافأرادوعندما

يحكنلاالمتهملأنأوبتربتهيُحلألاالبئرلأنا؟ااالثريا11منأنجذهمااللذالأالنجمان

الا"جديد191/الجامعةفيو!دلأنه؟آخريننجمينيخلقلمولماذادفاعَا-يكونأن

إلىاستناداَ"النعش11إلىالنجمينالربيعيدسوفنحمانالردبففال11،الشمستحت

.11أبنائهاإلىتفتدياعاش38321/ايوبفيوردما

إحماهقطيناالرببقال؟الأرضيةالهزةهىوماأرضيهْ...:هزةحدوثعندأو

احدبابالىوصلوعندما،الطريقفييسيركانقطيناالربيانوحدث،الزلزلة

ذا.الرجلهذايعرفوهلقطبنافقالأرضيةهزةحدثتالعوافيناوالسحرة

3أعرفلاوكيفقطيناياقطيناياالعزاف؟عليهفرد؟الأرضيةالهزةاهذهحدثت

دمعتانيُنبزلالعالمأممبيىالحزنفيغارقإنوهمأبناءهتباركالقدوسيتذكرفحإن

الأرضية.الهزةفتحدثنهايئهإلمماالعالمبدايةمنصوتهوُيسمعالكبير،البحرفي

نأفيجبصدقَايفولهماكانفإذا،كاذبةوافوالهكاذبالعزافهذاقطينا:ففال

حتى!طبنا!لمزهولمالأخرىتلوهزةتحدثولم(،الدمعتين)مقابلهزتانتحدث

الربيصفقعندماتحدثالأرضيةالهزةءإنقطينا:وقال،وتتبعهالجماعةتضللا

كفيعلىكفيأ!فقايضاَ"وانا2122/حزقيالفيوردماألىاستناداَ،بكفيه

حزقيالفيوردماإلىاستنادأَتنهيدَايتنهد%نهناتانالربيقال"،غضبيواسكن

استناداٌالسماءيركلانهالعلماء:وأجمعا.،وت!ضفيثاعليهمغضبيوأحللت51311/

ويقول"،الأرضسكانكلضديصرُخ"كالدائسين2535ْ/أرميافيوردما-إلى

661/إشعياءفيوردماإلىاستناداَالعرشكرسيتحثاقدا!هيفركإنهآحاراف

".قدمبهموطالأرضواكرسبهالسماواتالربقالىاهكذا1

احتكاكصوتهو:شموئبلقال)ألرعد(3هووماالرعد...:يسمعْعندما

فيْاْلزوبعة،رعدكأصوت77911/مزاميرفيوردماألىاستنادأبالفلكالسسحب
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(ثداهالاتفسي!-ل!كلاا-4لصدلا-ادذىأدالتل!و

صوتأنهعلىالعلماءوأجمع"،الأرضورجفتارتعدتالمسكونةأضاءتالبروق

5/113ارميافيوردماالىاستأدأالبعضبعضهاعلىالمطرتفرغعندماالسحب

إنهي!عقوببرآحاالربيوقال"،السماواتفيمياهكثرةتكونقولَاأعطى"إذا

البرد.قطعوليهسرالسحابيضربعندماالبرقصوت

خلالهامزالتيالشيءبعضالمجؤفةالسحبصوتانهآشيالرافوقال

صوتالرعدبأنيعقوببرآحارافقالهاالتيهيالمن!يةاتنظرووجهة،النيزك

المطر.فيسقطبالسحبويصطدميبرقعندماالبرق

إنهابإّوقال،الزوابعهي:اؤلمقال3بالريحالمقصودوما:...رياحهبتإذااو

ابإّوقالطالنهار،فيوتكونابدَاالليلفيتاتيلاالزوبعةأنالشفهيال!تراثفيورد

وردماإلماأستناداَساعتينمنأكثرتستمرلاالزوبعةانالشفهيالزاثفيوردأنه

الىحينمنتتوقفالزوبعةانرأيناولفدمرتهإن"،الايقيقومالا1/91ناحومفي

آخر.

هووما"...:وجبروتهبقوتهالعالمملأمنامبارك1:البرقيرىعندماأو

،والأزرقالأبيضوهناكالوميضانهراباوقال،البريقإنهراباقالالبرق(13

التيفالسحب،الجنوبنحووتتجهالغربمنالسجبتنتقلعندمالمجدثوذلك

الرحمةلطلبالدعاء؟نفولفلماذاببعضها،تصطدمأخرىسحبمكانتنتقل

له+قيمةفلاالنهارفياماليلَاالبرقكاناذاالشرولتفادي

وردماإلىأستناداَأهميةلهاليسالنهارسححبإن:يسحقبنشموئيلالربقالا

مأثورقولهناكلأبإّ:بباراففقال"،الصبحكسحاب"إحسانكم64/هوشعفي

فوقهاو-لَضدأجولتكفأنزلحمازاكنتفإدنمطرَاووجدتالبابفتحثإذا:يفول

الركاميةالسحبيقصدالماثورفالقول،تناقضهناكليسالمطر.منلتحميها

الخفيفة.السحبيقصداي!ولوالقول،الكثيفة
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التالل!الف!دل

التواءليبسطالرعدخلق:ليفيبنيهوشعالرب!عننفلاَالكسندريالربيقال

كما"،أمامهيخافواحتىعملهالثه"إن314/الجامعةفيوردماإلممااستناداَالقلب

فيقزحقوسيرىمن:ليفيبنيهوشحالربيعننقلاَالكسندريالربيقال

أ!وردماإلمااستناداَ(الوبجلالالأنهوجههعليسقطألىعليه!بالسحاب

علىسقطترأيتهوعندماالسحابفيالئيالقوس"كمنظر1/28حزقيال

،قزحلقوسيسجدوكأنهيبدولأنهفلسطينفيذلكيفعلمنلعنواولقد"،وجهي

ووردالمهد"،يذكرمنامبارك1دعاءيتلو؟دعاءوايدعاء،يتلوأنعليهيجبلكنه

هوالدعاءإن:يقولبروقابنيوحضانالرب!ابنيشمعئيلالربيأن)برايتا(في

يذكرمنامبارك1كليهمانقولنحنببا:الربيوفال"،قولهوالمنفذعهدهعلىالأمين11

11.قولهوالمنفذعهدهعلىالأمينالعهد

منليسالأنحتىذكرناهماكلوهل...:والهضابالجبالرأىأذاويقول

لَلأبيّفقالا؟!للمطرأبروقَاالصانع135/711مزاميرفييردالم،الخليقةأعمال

11وجبروتهبقوتهأالعاملأمنامبارك1ين3دعانتلوهناكرابافقالدعاءين،

ويقال11بقوتهالعالمملأامن1يقاللاالحالةهذهفيهناأماا،الخليقةخالقو"مبارك

11.الخليقةاخالق1

خالقامبارك1يقولأنفعليهصافيةالسماءيرىمن:ليفيبنيهوشعالرب!قال

الصباحوفيالليلطو(لالمطريسقطعندما:أبيّقال3ذلكيقولومتى"الخليقة

الربيقالفقدببابررفرممعيختلفوبذلك،صافيةالسماءتجعلشعماليةرياحتهب

استخاداَصافيةالسماءتظهرلمالمقدسبيتخرابمنذإنهببا:بررفرمعننقلاَحسدا

11.غطاءهاالمسْحَوأجعلظلاماًالسماوات"ألبس5/53إشعياءفيوردمأإلى

والكواكبتمامهفيوالبد!()مسارهافلكهافيالشيسيرىمنالعلماء:شرع

.ذلك3يحدثومتى"الخليفةخالقامبارك1:فليقلترتيبهاوفقوالأبراجمدأراتهافي
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إ(ثلاثأتفلمعي!-الحكاء-الصلاة-)الخك!(لتل!ود

نيسانمدارويمعمقطأخرىمرةالدورةتبداعندماعامَاوعضرينثمانيةكلأبآقال

الأربعاء.ليلةوبدايةالثلاثاءمساءفيزحلفي

فزةكلبينالمدةتكونوكمالكبير...:البحريرىمنيهودا:الربيويقول

واستطرديومَا،ثلاثون:يسحقالرببعننقلاَآبابرريميالريافقال؟واخرى

والآن"،الخليقةخالقامبارك1:فليقلبابلجسرفوقمنالفراتنهريرىمنقائلاَ:

الفرسإنيوسفالربيقال،أعلىإلى"شابؤر"بيثمنمجراهالفر!هحوّلانبعد

فلامجراهكيرواقدا!رأنبماأياعل،إلىدلمجرا""إجهىمنطقةهنالمجرىغيروا

فوفمندجلةنهريرىمنآبا:برريميالرب!وقالا،االخليقةخالقامبارك1يقل

دجلةنهرعليهأطلقولماداا.الخليقةخالقأمبارك1:فيقلاشبسئنا"جسر

الفرات!رعلىأطلقولماذاوخفيمة!ألاذعةمياههلأن:آشيالربيقال)حدقل()ا"؟

لاذعونالمنطفةهذهسكانانرابا:قال!ولقد،وكثيرةرابيةمباههلأن)برات()2(؟

وتلمعنهاراَ،نساءهميضاجعونلأنهمحمراءبشرةولهم،دجلةمياهيمثربونلأنهم

مظلمة.بيوتفييسكنونلأنهمأعينهم

ا،الخيراوصانعالطيبامبارك1المطر:يرىعندمافيقول:المطر...يرىوعندما

المطر3دعاءيقالمتىقالا:المشرعأنأبرايتا(فيوردوكذلكأباهوالربييقلالم

يهوداالربيقالالمرء3يقولوماذاالعروس!)كا(،للقاءالعريسخروجبمجرد

نأب"لوالدعاءينهييوحنانالريهوكانأجلنا"منأنزلتهاقطرةكلعلىانشكرك1

.يسجدثمااإلهناياربيالشكركتبهفيلافإنهاترأتيلالبحريماءملئتأفواهنا

خفيف.بمعنى"قل2و،علابمعنىاحد"1:مقطعينإلىتنقسمأحدقل(العبرلةالكلمةانحيث()1

بمعنىافارا"1العبريالفعلمنمسشقةالفراتخهرتعنيوالقي)برات(الحبريةالكلمةإنحيث21(

وأثمر.تكاثر

العريسلئهفالمطر،الأرضعلالمطرقطراتتتساقطعدماالمقصودانشرحهفي.رآشييقول31(

.العروستشبهوايأرض
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اقالمع!الفصل

يقالأمالشكرمعظميقالهلرب"،ياانتمباركالشكرمعظمالك1:ويقول

الائنين:نقوللذلكببا:الربيفقالالشكر"،"إلهيقالرابا:فقاله3جملهالشكر

يقالفاحدهمائعارضلاتحارض؟هناكهللكنالشكر"إلهإواالشكر"امعظم1

منولكننزل!(قدالمطر)انيرىعندفايقالوالاَخرالمطر()نزوليسمععندما

:البشرىعلىيقولانهشرعناونحنسازاخبزاسمعفكانمانزلقدالمطرأنيسمع

تعارضلاالمطر.يرىعندماالدعاءينيقولإذَاالخير"،وصانعالطيبامبارك1

،بغزارةالمطراخهمرإذايقالوالاَخوقليلأ،المطرسقطاإذايقالفدعاءايضاَ،

منيقولهفدعاءايضاَ،تعارضلا.بغزارةالمطرهطلإذايقالانإنهماالقولهويمكنك

يتلوأرضايمتلكفمنأرضأ،يمتلكلافييقولهالآخرءLcdlوأرضَا،يمتلك

أمتعةيشتريأوجديدَابيئَايبنيمنشرعنا؟ولقدالخير".وصانعالطيب11دعاء

إذاأما"الوقتهذاوبلغناوابقاناأحياناالذيأمبارك1دعاءينلوانفعليهجديدة

تعارضلاالخير".وصانعالطيبامبارك1فيقولالبيتهذافيآخرونيشاركهكان

منيقولهالآخروالدعاءالأرضملكجةيشاركهشريكلهمنيفولهفدعاءالأمر،في

-.الأرضفيأحديشاركهلا

احياناالذيامبارك1:يحلكهماعلىالمرءيقولأنالأمرخلاصةاننمثرعاولم

دانالخير"،وصانحالطيبامبارك1آخرونفيهيشاركهالذيالشيءوعلى11،وأبقاثا

الخ!ير".وصانعالطيب11دعاءيقولفلااحديشاركها

دعاكايتلوأنفعليهذكزاأنجبتزوجتهإنلهقالوامن)برايئا(:فييرداول!

فرحتفقد،شريكةامرأتهتعدايضاَالحالةتلكوفيالخير"و!انعالطيب"مبارك

اذكراَ.وضعتلأنها

الدئانامبارك1دعاء:يتلوالبدايةففيوورثهأبوهماثإن:الحكمهذاخذ

يعتبرأيضاًالحالةتلكوفيالخير"وصانعالطيب11دعاء:يتلوالنهايةوفي"الحق

معه.يرثهيأنلهشريكَاأخوه
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("ثداادأقفسي!-عناأدد-ةلصداا-كالذاأ.لفن!ودا

أخرىبكأس!لهجيءثمنحتمراَالعنبعصيرشربإنأيضأ:الحكمهذاخذ

غ!ر)ذألكن"،الكرمثمرةخالق"مباركدعاءيفلفلاالطعاماثناءفىمنهاافضل

عل:يوحنانالرببع!نقلاَاَبابريوسفالرلبفقالالدعاء،تلاوةعليهمجبالمكان

دعاءيتلوأنفعليهالدعاء،يتلوفلاآخبر،عنببعصيرلهنجيءإن:قولهممنالرغم

الشزب.يشاركهمنيوجدالحالةهذهيخالأنهذلكالخير"،وصانعالطيب11

ج(:)مشناالثالقالت!ن!يع!

وأبقاناأحياناالذيامبارك1:يفولجديدة3أمتعةاقتنىأوجديدَابيتَابضىومن

11الحقالديّانأمبارك1؟فيقولخيرَايبدوالذيالشرفيويدعو"الزمنهذاوبلغنا

يصرخومنالخير".صانعالطيباركامبا1:فيقولشرَايبدوالذيالخيرفيويدعو

قائلأ:ودعاحاملَاامرأتهكاشطفإنهباء.صلانهفإنلهقُدّرلثيءعلى!الربأالمط

وسمعالطريقفيكاندنهباء.صلاتهفإن111،ذكرًزوجتيتلدأنمشيشتكالقكن1

11بيتيفيالصراخهذايكونبالامشيئتكالتكن1قائلاَفدعاالمدينةفي!راخصوت

هباء.صلاتهفإن

:(رالجما)الشرحا

فيهذأشُزعهونا:الرب!فقال.+.:جديدةأمتعةافتنىاوجديدأبيتَابنىومن

يقلفلامماثلة3أشيالديهكانإذااماالأشياء،هذهمثلالمرءلدىليسكانإذاحالة

تلاوةعليهيجبمماثلةاشياءيمقلككانوإنحتىيوحنانالربيفقالالدعاء،

وأقتنىعادثمشيئَااقتنىمن:وهيالغلماءعليهاأجمعالتيللقاعدةتطبيقَاالدعاء،

هذاقالوالقد:قالهونارافأنيرىمنوهناكالدعاء،يقلفلاجنسهمنشيئَا

يقلفلاأخرىمرةمنهواقتنىعادثمشيئأاقتنى)نولكن،اقتنىثميقتنلمعمن

فيجباخركطمرةمئهواقتنىعادثماقتنىوإنحتى:يوحنانالربيفقالالدعاء،

(جديدة)أمتعةاقئنىثم)أمتعة(لديهكانمن:لقاعدةتطبيقاالدعاء،تلاوةعليه
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الثاس!ْللعصل

جطيدَابيتَابنىمن:قائلينالعلماءفاعترضالدعاء،عليهايتلوأنعلىالعلماءأجمع

لهامماثلةأمتعةلديهوليسجديدةأمتعةاقتنىمناويماثلهآخربيتلديهوليس

حسبذللثالدعاء،يقلفلامماثلةأمضعةلديهكانإنأماالدعاء،تلاوةعليهفيجب

لديهلي!مقأومماثلةأمتعةلديهكانلسواء:فيقوليهوداالرببأماميئير،الربيرأى

الربيمع.يتفقهونارافأنيتضحالأولىاللصيغةووفقَاالدعاء.تلاوةعليهفيجب

هوئاالرب!فإنالأخيرةللصيغةووففَايهودا،الربيمعيتفقيوحثانوالربيميئبر،

الرب!معيتفقولاميئيرالريمعيتفبئلايوحنانالربيولكنيهودا،الرببمعيتفق

شخصاشترىأذايهودا:الربي!الهالذيالحكمنفسيوحنانالربيقالإذيهودا.

كانمنحولاختلفواولكنالدعاء،تلاوةعليهيجبمثلهواشزىعادثمشيئَا

اشترىمن:و!ولهميئيرالريابثقلليخبركاشمزاه،الذيللمثيءمماثلشيءلديه

وعادءشيئااشزىمنالدعاءيقولألاوالأؤلىالدعاء،يفلفلامثلهلديهوكانشيئَا

يقلفلامثلهواشزىعادثمشيئَاأشترىمنحولاختلفواولقد.مثلهواشترى

الأرجح.هيالتسهيلكفةوانيهودا،الرببثقلليخبركالدعاء،

أكرقإذامثلأذلك؟يكونوكيفخيزا...:يئدوالذيالشرفي.ويدعو

منالطمييزيدسوفالنهايةفي)يأنهخيرَاهذاأنمنالرغمفحلى،أرضهالفيضالن

دعإءئلاوةلمجبشرًاالذلكذلكيرىالحاليالوقتفيلكن(الأرضخصوبة

11(.الحقالدئانامباركا

لقطةوجدإدْامثلاَذلك؟يكونوكيفالسرا...:يبدوالديالخير!ويدعو

فيفإنهامنهفياخذهابذلكالملكيسمعقدلأنه(النهايةإفيشرأنهمنالرغمفعل

خيرَا.الحاصرالوقث

111،ذكرَزوجتيئلدأنمشيئتكلتكن21قائلأ:ودعاحاملَاامرأتهكانتفإن

يوسفرافرد(؟الظروفهذهفيالدعاء)يجديوهلهباء...:صلاتهفإن

تعنيفماذادينا"اسمهاودتابنةولدتثم5/3121تكوينفيوردبماواسئشهد
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5(ثداللةتفسي!-الحكاء-ةالحعد!-الذكم)دالتل!

منيخرجسوفوقالتامزانفسهاياقررتانبعدليئةإن:راففقالا؟"ثماكلمة

فالمجموعالجاريت!،منأسباطوأربعةمنيستةمنهمسبطَاعشراثنييعقوب

فعلى،الجاريتينمعحتىأختيراحيلتتساوىفلنذكرَابطنيفيماجاءفلو،عشرة

ودعت351211/تكوينفيوردماإلىاستنادأانثىإلىبطنهافيالذكرتحولالفور

تلكإنتقولطأنهـلمكنكالمعجزاتضمنالحادثةهذهتذكرلملا،دينا".اسمها

علأبرايتا(:فيوردأذألحمل،منالأوكبومَاالأربغنِخلاللليئةحدثتالحادثة

اليؤمومنالمنيئ،يفسدلاحتىيدعوأنالحاللمنالأولىالثلاثةالأيامفيالمرء

اليومومنذكزا،الجنينيكونأنيدعوأنالمرءْعلىيجبالإربعينأليومحتىالثالث

مثلالوليديكونالايدعوأنالمرءعلىمجعبالأولىأشهرالثلاثةوحثىالأربعين

يدعوأنالمرءعلىيجبالسادسالشهرحتىالثالثالشهرومن،الصندلسممكة

نأيدعوأنالمرءعلىيجبالتاسعالشهرحتىإلسادسالشهرومن،الأمثحهضبألا

.بسلامأمهتضعه

ماءسبقإذاةآميرافبنيسحقالربييقلالم3جدوىالأدعيةلهذهوهل

الوليد!ذكرَايكونالرجلماءالمرأةماءسبقد!ذاأنشى،الوليديكونالمراةماءالوجل

اقوالنااماذكزا".وولذتأمرأةحبك"إذا122/لاوينفيوردماإلىاسشَادأَ

الوقت+نفسفيالماءالطفيهايخرجالتيالحالةعلىفتنطبقالسابقة

مشيئتكالنكن1قائلأفدعاالمدبنةفيصراخصوتوسمعالطريقفيكانلان

فىِالزاقينهلمِلكالنالعلماء:شرعهباء:صلاتهْفإن"ييتيفيالصرأخهذايكونابألا

منصادرَاليسالصراخهذاانمتاكدأ.نافقالالمدينةفيصرأخَاوسمعالطريىَ

متوكلثابتقلبهسوء،خبرمنيخشى".لا121/7مزامير!اعنهوردوقد،بيتي

وأفانهايتها،تفسربدايتهاأنتجدالفقرةهذهتشرحعندمارابا:ابرب"،،ففال!عل

متوكلاثابتقلبهيأنلماذا؟السوء،خبريخشىلاانهبمعنىبدايثها،تفسرنهايتها
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التاس!الفصل

لذلك؟الربعلىمتوكلثابتقلبهأنبمعنىبدايتهاتفسروتهايتها،الربعلى

السوء.خبىبخشىلا

ا!يولهىالربيابنيشمعئيلالربيخلفيسيركانالتلاميذأخدانحدث

فيوردحيثاذنبتَلقدله؟فقالخائفأنهيشمعئيلالرببفرأي،صهيونسوق

أمثالفييردالمالتلميذ:هذالهفقال"الخطاةصهيونفيارتعب331411َ/إشعياء

منئقصدالفقرةهذهإن:لهففال18؟دائمَا)الخائفط(المتقيل!نساناطوبى28411/

.التوراةتعاليمينسىأنويخشىالشريعةأمورعلىْيخاف

تجلبأنأتريد:لهففالفصنهد!أهمنونارافخلفيسيرناتانبريهوداوكان

منهفزعتوالذيارنعابَاارتعبتُالأني3251/أيوبفيوردفقدألاَلام؟لنفسك

ص)الخائف(المتقيللإنسان"طوبى2841/امثالفييردأولم:J(أففالاعليجاء

.التوراةتعاليمعلىيخافعمنهذاقيل:لهفقالا؟دائمَاا

د(:)مشناالرابعالتشريع

ويقول،خروجهعندومرةدخولهعندمرة،مرتينيدعُمسؤرةمدينةيدخلمن

يقدمفهو،خروجهعمدومرتيندخولهعندمرتين،مراتأربعيدعو:عزايابن

مستقبلَا.حدوثهيرجومامنهويطلبسلفماعلىالشكر

:!لجمالا)الثيرحا

يدخلى3عندمايقولماذاالعلماء:شزع...:مرتبنياعمسؤرةمدينةيدخلمن

يقولدخلذاد"،بسلامالمدينةهذهإلمأتدخلنيانإلهييامشيئتكالتكن1

فيقولبالخروجهتموإذا"بسلامالمدينهْهذهإلماادخدتنيانكإطييا"أشكرك

خرج!اذا"بسلامالمدينةهذهمنتخرجنيأنآبافيدالهإلهييامشيئتكالتكن1

بسلامأخرجتنيوكمابسلامالمدينةهذهمنأخرجتنيأنكإلهييا"أشكركيقول
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،(ثد!لذاتفسي!-ءلخلاا-الصدهة-ك!)الذدلتل!ا

يدمنولتخلصنيبسلامأخطوولتجعلنيبسلا!واسخدنيبسلامأسيرفلتجعلني

".الطريقفيومتربصعدوكل

إذأولكن،القانونفيهايُطبقلامدينةيدخللمنذط!شرعوالقدمتنا:الربيقال

نأروىمتناالرب!إنويقال،الأدعيةتلكيقولفلاالفانونفيهايُطبقمدينةدخل

يستطيعلاقدلأنه،القانونفيهايُطبقالتيالمدينةقيحتىالدعاءيقولأدطالمرءعلى

نفشعه.عنيدافعانالمرء

تحفظنيأنإلهىِيامشيئتكالتكن1:فليقلالمرحاضيدخلمنالعلماء:!ثرع

فليكنأذنبثأوسوءمسنيوإنأذنبولاسوءيمحشيوألاشاجمههوماهذامن

،للشيطانفمهيفتحلاحنىذلكالمركايقللاأبإّ:فقال"،آثاميكلعنكفارةموقي

فمهيفثحألاالمرءعلى:يوسيالربعننقلاَالمشرعوكذلكلقيشري!شقالحيث

1/9:إشعياءفيوردما3ذلكسندهوما:يوسفزاففقال!أبدأ،للشيطان

:151/إشعياءفيوردماالنبيلهقالوبعدها"عمورةوشابهئاسدوممثل"لصرنا

.اعمورةشعبياربناشريعةإلىاصغواسدومقضاةياالربكلام"اسمعوا

إلهييا"أشكركليقلآحا:الرب!قال3يقولماذاالمرحاضمنيخرجوعندما

ارضيتهفانهارتالمرحاضدخلأباهوالرب!أنحدثالنار".منتنيانق!انكْ

كانإذ،بذراعهامسكوارجلمائةوأنقذبعمودوأمسئاقامفلقد،معجزةوحدثت

من:بقولهآحاالربييعنيهكانماهوهذافقال،صاحبهبذراعيمسكمن!مواحدكل

ذلكفييكونأنإلهيياعشيئتلثْالتكن1:فليقلالعلاجبغرضدماَلبفصديدخل

يملكونلاالبشرافهؤلاءحق،وشفاؤكالأمينالشافيالإلهيأنكفتشفيني،ليلشفاء

اتباعقالفقدذللأا،المرءيقللاأبط:فقالللشفاء"،طلمايحالجونولكنهمالشفاء

هنامن"يشفىحتىعليهوُينفق21/9111الخروجفيوردلقديشمعئيل:الربي

الشافيامباركا:ليقليح!هي؟أنبعديقولوماذا،يطببأنللطبيبأجيزأنهيتضح

11.مقابلدون
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التاللم!.ا!حعل

العظماءأيهاالتتعظمواا:يفولأنعليه(الحاجةقضاء)بيتالخلاءدخولعند

أدخلحتىعنيلتنصرفوا،إسرائيلإلهولتسبحوا،العلويالملكوتخدمالأخيار

لميزكوهيذهبوالاحتىذلكالمرءيقللاأياّ:فقال".إليكموأعودحاجتيوأقضي

افتربوامنياقزبوا،ساعدونيساعدونيحفظونياحفظوني1يقولأنعليهولكن

البشر.نهجهوفهذا"وأخرجأدخلحتىانتظرونيانثظروني،مني

خلقالذي"مباركيمْول:(الحاجةفضاء)بيتالخلاءمنيحرجوعندما

ومعلوم،التجاويفمنوالعديدالفتحاتمنالعديدفيهوخلقبحكمةالإنسان

منها،واحدةسدتإذااوالفتحاتإحدىفتحتإذاأنهعرشككرسيأماموظاهر

11.يديكبينيمثلأنالمرءيستطيعفلا

لفد-جعل!:شموئيلفال"،المرضىشافي"يا:رافقالالدعاء؟يختموبماذا

ششترافقالا،جسداكلشمافيب"ياالدعاءيختمانيجبلكن،مرضىالجميع

الدعاءين.يقولببا:راففقالما"،صنعتكفيتعجزمنايا1:يقولأنعليه

افإذاا!جملةحتى"اسرائيليااسمع11(يقلىيناملكيفراشهعلىيستلقمن

علىوالسنةعينيعلىالنومخيوطأنزلمنامبارك1يلعو:ثم"،لوصايايسمعتم

واجعلعبسلاماضطجعأنإالييأمشيئتكلتكن،عينيبؤبؤينيرمن،جفوني

ولا،حدودكعلالقعدينحوتوجهنيولاوصاياكنحووجهني،نصيبيشريعتي

غريزةواجعل،سخريةموضعتجعلنيولائبتلني،ولا،الذنباوالإثمإلىتدفعني

ومنالشرمنونجنيعليتععيطرالتيهيالشرغريزةتجعلولاعليّ،تسبطرالخير

فراشيوليكن،يفزعنيالشريروالفكرالكوابيستجعلولاالحبيثة،الأمراض

تضيءمنياأنتمبارك،الموتحتىاناملاكيعينيوانر،أمامكصحيخا)نسلي(

11.ببهائككلهالعالم
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ال!ثلا،(قعسيلى-الخلا-4لم!لا-)الطىالتل!ود

،طاهرةفيّأودعتهاالتيالنسصةإنإلهيايا1:نومهمنيستيقظعندماويفول

المستقبلفيإليَّوتردهامنيتاخذهاوسوففيّحافظهاأنتفنونفختهاخلقتهاأنت

برياآبائيصالهإلهيياربيا،داخليالنسمةهذهبقيتماوسأشكركالاَتي،

ويقولىا!لوتى".جثثإلماالنسمةتعيدمنياانحتامبارك،نسمةكلسيدياالعالمين

".والليلالنهارب!،ليميزالفهمالديكمنحمنامبارك1:الديكصياحيسمععندما

ينهضعندماويقول!".العميأعإنينيرالذيأمبارك1:عينهيفتحعندماهـلفول!

منامبارك1:ملابس!يرتديعندماويقول".المربوطينقيدحلّمنامباركا:ويجلس

عندماويقولالمنحنين".نصبمنامبارك1:ينثصبعندماويقولا.العراةيك!حمو

11.المياهعلالأرضبسطمنامبارك1:الأرضعكميهقليضع

يختعلعندماويفولالمرء".خطواتيثبثمغامبارك1يخطو:عندماويفول

آزرمنامبارك1:إزارهيربطعندماويقول".حاجاقيكللييففيىمنامبارك1:نعليه

أ!رائيلزتنالذيامبارك1:رأسهغطاءيلبسعندماويقول"،بالقدرةإسائيل

نأوامرنابوصاياهقدسنامنامبارك1)1(:الأهدابيضععندماهـلفولىبالمجد".

فدسناالذيامباركا؟ذراعهعلىالتفدينأ2(يضععندماويقولطبالمهدب".نرتدي

"مبارك:رأسهعلىالتفلينيضععندماويقولالتفلين".بوضعوأمرنابوصاياه

امباركا:يديهيغسلعندماويقول!التفلين".بشريعةوأمرنابوصاياهقدسناالذي

امبارك1:وجههيغسلعندماويقول".اليدينبذمملوامرنابوصاياهقدسناالذي

نأإلهييامشيئتكولتكنجفوفي،عنوالنشةعينيعنالنومخيوطازالالذي

والإثمالخطيخةإلىتوجهنيوالا(،)فرائضكبوصاياكولزبطثيب!ثريعتكتوجهني

عنوأبعدف!الشريرعنوأبعدنيلك،عبذااكونبكيغريزثيواقهرتبتلني،ولا

استحسانَاولأنل،عالمكفيالخيروبالصاحبالخيربغريزةواربطنيالسوء،صديق

هامشصأنظر)?(

هامثىصانظر)2(
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هاسة!فصل

مبارك،بالخيراتعليوانعميوم،وكلاليوميرانيمنكلاعينوفيعينيكفيورحمة

11.إمرائيلشعبهكافامنياإلهيياانت

هـ(:)لشثاالغاسالتشريع

تثنيةفيوردماإلممااستناداَالخير،فييدعوكماالشرعنديدعوأنالإنسانعلى

فجملة"،قوتككلومننفسككلومنقلبككلمنإلهكالربافتحب65:1/

نفسك"كلو"منالشر،وغريزةالخيرغريزةبغريزتيك،تجني"قلبككل"من

آخر؟تفسيروهناكمالكبكلتعنىِ"قوتككلو"من!أروحكقبضدنتعني

عليك.بهيحكداحكمايعلالربتشكرانعليكأنتعني(قوتككلأمن

لا(:)الجطالشرح

كما!أيا؟الخيرافييدعوكماالشرعئديدعوأنالإنسان"علىجملةتعنيماذا

دعاءالشروتوععنديتلوأنفعليهاالخيراوصانعالطيب11دعاءالخيرفييتلو

"الطيبدعاءالبشرىعلىيتلوانالمرءعلىن!ثزع:أولمالخير"،وصانعالطيب11

"؟الحقالدئانامبارك1السيئةالأخبارسماغعندويقولالخير"وصانع

عننقلأآحاالربيفال!برضا،الضررنفبلْأنعلبناولكندعاء،نقللا:راباقال

أغنيوحكمَارحمة151/111مزاميرفيوردتالتيإبفقرةهذهتعنيماذا:ليفيالربي

بر-شموئيلالربيفقال،أغنيالحكموعنداغنيالرحمةعندايا؟ارنماربيالك

أفتخرالرب،بكلامهأفتخر"أدئه11لم56مزاميرفيوردمماذلكنتعلمنحماني:

أفئخرالرب11وجملةالخير!عيارالىتشير"بكلامهافتخر"الثهفجملة"،بكلامه

ماخلالمنذلكنتعلمتنحوما:الربيفقال،والآلامالعذابمعيارإلىئشيراابكلامه

عندماايادعو"الربوباسمأتناولالخلاصاكأسا:16/113مزاميرلاورد

ماخلالامنذلكذَملبمالعلماءوقال،الربباسمفأدعووالضيقالأسىأصادف

11.مباركَاالرباسمفليكنأخذوالربأعطىالرب1/12:11أيوبفيورد
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ثدل"،أذق!سي!-الحكاء-الصدلة-ك!طذ)دالقل!ه

عقيفا:الربيعننقلاَالمشرعلشرَّعوكذلكميئيرالرببعننقلأهونارافقال

الرببانفحدثخير،الربيفحلهماكل:يقولأندائمانفسهيعوّدانالإنسانعلى

أذاحديقبلفلملهمسكنعنوبحث،بلدةإلىفوصلالطويقفييسريركاذعقيفا

معهوكانالحقلفيوباتفذهبخير"،الوبيفعلهما"كلففالسكنَا،يعطيه

الديك،وكلبريقطوجاءالسرأج،واطفأتالريحفهبت،وسراجوحمارديك

جاءالليلأثناءودخير"،الربيفعلهماكلإلى11:فقال!الحمار،وأكلأسدوجاء

خير"،الربيفعلهما"كللكم:يُقلالملهم:ففالالبلدةوسبوا.سكانغزأة

(.البلدةسكانمعالسبيفيلوقعلهحدثالذيالشر)فلولا

قليلةالمرءأقوالتكونانمحبميئير:الرد!عنرافعننقلاَهونارافقال

فمكتستحجلالا511/الجامعةفيوردماإلىأستناداَدائمَاتباركالقدوسامام

،الأرضعلىوانتالسماواتفيالئهلأن،الربقدامكلامنطقإلماقلبكيسرعولا

قلبلة".كلماتكلتكنفلذلك

الإلهالربخلقوقد2711/تكوينفيوردماحسدأرافبرنحمانراففسر

خلقهاالغرائز)1(مننوعينهناكانيعنيفهذابياءينجاءتخَلَقكلمةانفب!"آدم

:وقاليسحقبرنحمانالراففعارضهالشر،وغريزةالخيرغريزة:تباركالقدوس

البهائم،خلقعنالحديمشاعندبياءيناخلق"1الفعليردلمانهفنما،قلتهماعلىبناء

ضررَأتحدثنراهاحينفي3البهيمةفيالشرغريزةوجودعدمهذايضيفهل

منليويلقائلاَ:الفقرةتلكفسربزايْبنشمعولىالرببولكن،وترفسوتعض

الثانيةوالياءخالقلكلمةترمزالأولىالياءأنأحيثغرلِزتيمنليوويلىخالقي

وأوجهينخلقالربإنإليعزر:بنيرمياالربقالكذلكأ.غريزةلكلمةترمز

أؤلولذلدُرص..ىالحروفنفسفييشزكانكريزةوكلمةبالعبريةصورأوخلقفالفعل)1،

الناويل.هذابياءينالفعلكتابةنحمانالراف
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!قاس!ْالفصل
قدامومنخلفامن913/51مزاميرفيوردماإلااستنادألآدمملمحين

حاصرلنى")1(.

فيوشموئيلرافواخثلف"الضلعالإلهالربوبنى22211/تكوينفيوورد

الذيل،بأنهالاَخروقال،الوجه)بالضلح(يقصداحدهمافقال،الفقرةهذهتفسبر

خلفامن91351/مزاميرفيوردمامعيتفقلأنهالوجهإنهفالمننوافقونحن

أصقداومنْخلفمنيفسرفكيفالذيلإنهقالمنواماصورتني"،فدامومن

الخليقةصنعتعنيخلفكلمةانقائلأ:الفقرةهذهآفيالربي!حرولقد.صورتني"

لأنهاوذلكالخليفة!نحتعنيخلفكلمةإنصحيح.القلاقلتعنيقدامكلمة!ال!

فعلامالفلاقل،تعنيفدامكلمةإنقالمنولكنالسبتحلولمعالائخلقلم

العظمةذكرعند:يفولرابيان)برايتا(فييردالم3الحيةغوايةعلىتطلقهل3تُطلق

استناداَ"بالكبير،نبدأالعظمةذكرفعندبالصغير،نبدأاللعنةذكروعندبالكبير،نبدا

الباقيين:ابنيهوإيتامارواليعزرلهارونموسىوقال51/2111لاويينفيوردماالمأ

فدسلأنهاالمذبحبجانبفطيرَاوكلوهاالربوقائدمنالباقيةالتقدمةخذوا

وفيحواءلعنتثماولأالحيةلعنتفلقدبالصغير،نبذااللعنةذكروعند"الأقداس

قائمكلاللهافمحا231لم7تكوينفيوردفقدالفيضانعقابوأماآرم،لُعنالنهاية

صحيحهذاالبهائد!.ثمبالناسبلأفلقد"والبهائمالناسايأرض،وج!علىكان

خلقالفعللأنالوجههوحواءمنهخلقتالذيالضلعإنقالمنإلىبالنسبة

وقدبياءين؟!خلقالفعلكئابةيفسرفبماذاالذيل0انهقالمنولكنبياءين،كمب

والياءللخالىَ،ترمزياءبأنساءين،خلقألفعلكتابةبزايبنشصعونالربيفسر

غريزتي،منليوويلخالقيمنليويل:لَعنيالفقرةإنوقالطللغريزةترمزالأخرى

اما"،خلقهموأنثىذكرَا0211/تكوينفيوردحيثاالوجهإئهقالمنيوافقوهذا

ا؟اخلقهموأنئى"ذكرَا52/تكوينفيالواردةالجملةيفسرفبماذاالذيلإنهقالمن

يرميا.!الربماتفسيرنفسوهو"اصورتني1بانهالفعلهذارآشيترجم(1)
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ثددلم(دلذتفسط-الدعلا-ةدلصدا-الذك!.)دالنل!و

ئكوينفيوردماالأولمماْالمفرا،منفقرتينبينتناقضَاأوردفقداباهوالربيأما

صورتهعلىالثهالأن961/تكوينفيوردماوالأخرى"خلقهموانثى"ذكرَا52/

اثنينيخلقأنالبدايةفيينويكانأنهيعنيهلىذلك؟يفسرفكيف"الإنسانعمل

222/تكوينفيوردجثالوجهأنهقالمنيوافقهذاواحذا؟خلقالنهايةفيولكن

11لحمَاامكانهاوملأ11جملةيفسرفبماذأالذيلانهقالطمنأمالحمَا"،مكانها"وملأ

نإ:يسحقبرنحمانرافانهيقالهكمازبيدرافإنهويفاليرمياالربيقال

جمثالذيلإنهقالمنمعيتفقوهذا،مقطوعجزءمكانملأيعنياملأ"1الفعل

"وبنىجملةيفسرفبماذاالذيلإنهقالمنأما"،الربوبنى22ْ211/تكوينفيورد

الربوبنى22211/تكوينفيوردمافسرفقدمنسيابنشمعونالربأماا؟االرب

جثاَدمإلمأبهاوأتىحواءحاكتباركالقدوسانتعنيبانها"الضلعالإله

البناء.ع!للدلالةالساحليةالبلدانفيلل!ثمباك()خ!وصَاوالحياكةالنسجيستعمل

أنهالبعضويرىحسدارافقالحبث"الربوبنى11لجملةآخرتفسيروهناك

الحفظخزانةشكلعلىحوأءخلقالربأنثعنيالجملةهذهإن)براشِا،:فيورد

خنقثكذلكدأخلها.،الثمارعفظحتىاممفل،منوتتسعاع!منإتضيىْافيالثمار،

فيوردماإليعزر:بنيرمياال!يب0:وقاليطئهأ-فيالجنينالئحفظالحترا.تةغرارعلىالمرأة

عندوأعانهآدمرافقتباركالقدوسأنيعنيهذا"آدمإلىواحضرها22211/تكوين

يضنولا(لصغيرزواجبأمرالكبيريهتمانوهوخهجاَالتوراةتعلمناوبذلك،زواجه

خلقوحهفأيآخر(،وجهاَلأدمانيعثيالخلقفعلتكرأر)إنقالمنأما.عليه

وجهمنطقيَا:يسحقبرنحمانراففقال3؟المرأةحواءوجهأمالرجلأدم)وجهأولًا

ندحتىالطريقفيأمرأةخلفرجليمشلاإبرايتا(:فيوردجثأولَا،الرجل

خلف!زايعبرومن،جانجهإلىتسيريجعلهاأنفعليهالجسرعلىصدفةبزوجتهالتقى

الاَتي.العالمفينايبلهفليسجسدها(منأجزاكا)تظهرامرأة
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التمالص!الفصل

منيضجولافإنهفيها،يحملقلكييدهافيمالَاامرأةينقدمنالعلماء:شزع

)معلمنا(،موسىمثلصالحاوتعمل،التوراةتحمليدهكانتوالن،جهنمعذاب

11/1أمثالفيوردماإلممااستناداً منينجولنأنهبمعنى(لمثرير"يتبررلاليدI/يد2

الأركأشعبماآرتمس(ها)عمم!كانمانوحإن:نحمانالربيقال.جهنمعذاب

اففام1:ا131/فضاةفيوردماإلىاستناداَدينيا(،الملئزمين)غيرالعامةمنأي

ذلكوردلقد:لهقائلاَيسحقبرنحمانالراففعارضه"،امرأتهوراءوصارمإنوح

حيثإليشععقوكذلك")1(زوجتهخلفسارإلفانا11أنوردحبث)إلقانا(،عن

هنااخلفها"1يقصدخلفهاإ")ساروئبعهاافقام4031/ئانيملؤكفيعنهورد

الحالةفيوكذلكنصيحتها،ووراءأقوالهاوراءساريقصد:إنهلا،3الحرفيبالمعنى

ئصيحتها.ووراءأقوالهاوراءساريقصدأيدينابينالتي

العامة.منكانمانوحأنيرىالذينحمانرافإلمابالثسبة:اَشيالرد!فقالى

يمشىفلابيتهأهلمعتسيرامرأتهكانتادمانفحتىفعلأ،امرأتهخلفسارلأنه

وركبنوفئياتهارففةافقاممت28611/تكوينفيوردماإلىاستناداَ،خلفهمالمحلم

الرجل.أماميردولمالرجلخلف!وردفقد"الرجلوقبحنالجمال

وأن،امرأةخلفتسيرأنمنأفضلاسدخلفتسيرأن:يوحنانالربيقال

خلفتسيرأن،الكواكبعبدةأحدخلفتسيرأنمنأفضلامرأةخلفتسير

وما،الجماعةصلاةأثناءفىالمعبدخلفتسيرأنمنأفضلالكواكب0عبدمنأحد

ماعليهينطبقفلاحملاَيحملالمرءكانإذاولكنحملَا،يحمللامنعلىينطبق0قلنا

آخربابهناككانإنولكنواحدبابسوىللمعبدْيكنلمإنأيضاَوينطبق0،قلنا

يركبكانإنولكنحمارَايركبلامنعلىقلناهماويضطبق،لمحلناهماعلبهينطبقفلا

نإولكنالتفليمان،يضعلامنعلقلناهماينطبقكماقاناه،!اعليهينطبقفلاحمارا

.قلناهماعليهينطبقفلاراسهعلىالتفلينيضعكان

حالئا.ايديابينالموجودالمقرانصفيالفقرةنلكتردا(1)
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الدثلا"(قفسي!-لدعاءا-الح!دلة-)دلذكرالتل!ود

ماإلىاستناداَالقلبفتحتيبإنوتستفر،الذبابةتشبهالشرغريزةإن:رافقال

شموئيلقالكماالعطار"،طيبويُخمّرينتنالمَيتُالذبابااة5/11الجامعةفيورد

ا)1،.خطيةالبابافعند71:/4تكوينفيوردماإلىاستناداَالحنطةمننوعَاتشبهإنها

الشر،إلاتوجههوكليةالخير،إلىتوجههكلية،كليتانل!نسانالعلماءةلذرع

ألخير،إلمماتوجههالتيهيالأيمنالجانبفيالموجودةالكليةانالمنطقيومن

فيوردماإلىاعشنادأالشر،إلىتوجههالتيهيالأيسرالجانبلاانوجودةوالكلية

11.يسارهعنالجاهلوقلبيمينهعنالحكيمقلب1/21"الجامعة

(،عملهينبغي)مايدركالقلبوا،القلبعلىتشيرالكُلَىأنالعلماءْشزع

يدخلوالمريءوتخرجها،اللسانعملتنموالشفتان،الحروفيخرجواللسان

تمتصجميعوالرئة،الصوتتخرجالهوائيةوالقصبةالاطعحة،أنوإعجميعؤيحرج

يفتت،والطحال)فيهدأ(،قطرةفيهتقطروالمرارة،يغضبوالكبد،السوأئلأنوأع

واستيقظاليقظناموإذا،النوممنتوقظهاوالأنف،نائمةوالمعدة،تطحنوالمعدة

ذاiأوكلاهمانامإذاالم!ئرعشرعكماهـشتهي،المرءيذبلالأدوار(تبادلا)أيالنائم

فورَا-المرءيموتكلاهمااستيقظ

الصديقينفيتئحكمالخيرغريزةإن:قالطالجليلييوسيالربيأن)برايتا(فيورد

في(ميتةالشرغريزةأني)1مجروحوقلبي901/22:11مزاميرفيوردماإلمماأستناداَ

:362/مزاميرفيوردماإلممااستناداَالأشرارفيتتحكمالشروغريزة"،داخلي

أوسطأما"،عينيهأمامالثهخوفليشانقلبيداخلفيالشريرمعصية"نائمة

(الربي)1الأنه95/1:311فيوردماإلممااستنادأالغريزتانفيهمفتتحكمالناس

مننحنوهلرابا:فقال"،نفسهعلىالقا!!،منليخلصهالمسكينيمإنعنيقوم

إلمماتأويلهفييستندانهأيوالهاء،والطاءالحاءحروففيالعبريةفيتشتركاناوخطيهَحنطةفكلحة)1(

الكلمتين.بيناللفظيةالقرابة
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الثالم!الفصل

كفتإذاأنه)بمعنىمخلوقلأيالحياةيحنحلمالربإنأبإ:فقال3الناسأوسط

إلاالعالملمجلقلمرابا:ففال(،العالمهذايخاصديقهناكفليسالناسأوسطمنأنت

المرءوعليرابا:وأضاف،الضامينالصديقيناجلمنأوالخالصينالأشرارأجلمن

عمريابنلآحابخُلقالعالمإن:رافوقاللا،أمتافاصديفاكانإنيعرفأن

خلقالاَتيوالعالمعمريبنآحابأجلمنخلقالعالمفهذادوسا،بنحنيناوالربي

دوسا.بنحنيناالربيأجلمن

ومننفسككلومنفلبككلمنإلهكالربأفئحب6:51/تثنبةفيورد

كلأمن1:النصفيوردلفد:يقولإليعزرالرببأن)برايتا(قيورد":قوتككل

فلماذا"قوئككلامنا:قالأنهوبماا؟اقوتككلامن1وقالأردففلماذا"نفمسك

منكثر0(أجسدحياتهيحبمنهناكانليعلمكا؟انفسككلامن1:وقالأردف

)جسده(حياتهمنكثرمالهيحبالمرءكانوإذأففسك"كلامن:الهففال،ماله

أخذد!نحتىتعنيانفسككلأمن1عقيفاالربيويفول".قوتككلامن1:لهفقال

دراسةإسائيلجماعةعلىالظلممملكةحظوتجمرةذاتالمحلماء:وقال،روحك

ويشرحالملأعلىالحشوديجمععقيفاالربيورأئيهودابنفافوسفجاءال!ثريعة،

سوفعقيفاالربيفقال3!الحكاممنخائفَاالسثعقيفايالهةفقمال،الشريعة

الأسماكفىأىالنهرحافةعلىيسيرالئعلبكانالأمر:هذايشبهمثلألكأضرب

نهرْب:لهفقالتا؟ضهربون"لحنالئعلبْلهاففال،جماعاتفيآخرإلىمبهانمنتنتقل

كانكماسوياونسكنالبابسةإلىتصعدذأنتردنهللها:فقالالبشر،شباكمن

أنت؟الحيواناتأذكىإنكيقولونمنإنتأ:قائلةفأجابته؟آبائكمعآبائييسكن

فالأولالأانحياتنا!فيهالذيالمكانفينخافكنافإذاغبي،ولكنكذكئالست

نجلسفنحنْ،الآنحالناكذلكموتنا،فيهالذيالمكانالىصعدناإذانخاف

والذيحياتكأإالربهو"لأنه:5/352تثنيةفيفيهاوردالتيالتوراةونتدأرس
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ثلا"(الزقفلع!ي!-ادحكاء-ال!ددة-)الذىلتل!ودا

تمضولم(؟!التوراة)تدارسوعطلناذهبناإذاحالناسيكونفكيف"أيامكيطيل

فافوصعلىقبضواكماالسجنفيووضععقيفاالربيعلىالقبضتمحتىأيامبضعة

فقالال3هناإلىبكجاءمنفافوس!ياعفيفا:لهفقالمعه،وحبسوهيهوداابن

لفافوسوويل،التوراةاقوالبسببسُجنتلأنكعقيفاربييالكطوبى:فافوس

ذلككانيقتلوهلكيعقيفاالوب!أخذواوحشِما.الباطلةالأموربسببسجنلأنه

قراءةيقرأ)وكانحدص!منبسلاسلجسدهيجرونفكانوا)اسمع(،قراءةميقات

لهفقال،التثنيةسفرمن6/5الفقرةويردد،الخالقبزبوبيةفيهايقرالتي(اسمع

فيوردمابسببحزيناحياتيطوالظللت:لهنمفقال؟الدرجهْهذهحئى:تلاميذه

وكنتوانمتا،رولخا،الربقبضلوحتىتعنيالتي"نفسككلامن651/تثنية

الربيوكان!3افعلأفلاإريدصاثحققوقدوإلاَن3بذلكأقوامانيمكننيمىاقو!

يقراوهوروحهفخرجتواحد(إلهإلهنا)الربواحدكلمةقراءةقييطيلعقيفا

منياعقيفا،ربييالكطوبى)مسموع(:بصوتتقولوهيواحد"11كلمة

القدوسأمامتقولألخدمةبملائكةفإذاواحد"،11تقولوأنتروحكخرجت

النالسامن17/41:1مزاميرفيوردحيثالأجرهووهذاالمثريعةهيهذه:تبارك

لهم:الربفقالا)1(،إلخعا..-حياتهمفينصيبهمالدنيا.أهلمنربيابيدك

ستحظىلأنكعقيفارببيالكطوبى:يقولبهاتفف!ذا"حياتهمفيانصيبهم1

الآقي.العالمفيبالحياة

و(:أمشناالسادسالتشريع

،الأقداسقدسمواجهةلالأنهالشرقيالبابامامبطيشالمرءيتصرفلا

يعبرولا،قدميهبترابأونقودهبكيساوبنعليهأوبعصاهالبيتجبليدخلولا

المقدس!.داخليبصقالاوالأولمما،للطريقاخت!ازاالمقدسخلال

البثر.بيدالموتعلىالر!يدالموتيفضلوناناسهناك:المقصودالمعنى(1)
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التاللع!الفحصل

ة(لجمارا)الشرعا

قال:الأقداسقدسمواجهةفيلأنهالشرقيالبابأمامبطيشالمرءيتصرفلا

فمااصوفيم"1جبلمنالمنطقةعلىإلاقلناهماينطبقلا:رافعننقلاًحموداراف

آبابرحياالربيبنآباالربيالنايضاَوردكما،البيتجبلىرؤيةيمكنهمنوعلىيليها،

اصوفيم"1جبلمنالمنطقةعلالاينطبقلاقلناماانقالا:يوحنانالرب!وكذلك

بينهيف!لسياجوجودعدمحالةوفيالبيتجبلرؤيةيمكنهمنوعلىيليها،فما

حالةفي)أيالبيتجبلعلى)السكينة(الربحلولحالةوفيالبيتجبلوبين

(.الهيكلوجود

يتجهلكنغربَاأوشرفاشِجهألاعليهيهوداإقليميخايتجهمنالعلماء.يشرع

وكان،فقطكرباَأولثرقأيتجهانفعليهالجليلإقليمفييتجهومنوجنوباَ،شمالأ

رؤيةيمكثهمنعلىمحرمهذاإنقالا:إذذلك،عكسالاتجاهأحلقديوسىالربي

الربحلولحالةوفي،سياجالهيكلوبينبينهيحوللامنوعلى،البيتجبل

المشرعمعالعلماءيتفقوهلذلك،العلماءحرمبينما:الهيكلوجودأي)الشخينا(،

فييتجهمنأن:أخرى)برايتا(فيوردإذفيها،معهيختلفونأموريوجد3الأول

عليهفيحرمالجليلوأماوجغوبأ،شمالاَيتجهولكنوغربَاشرقَايتجهألافعليهيهودا

عكسيوسىالربيأحلولقدوغرئا،شرفايتجهانلهويحلوجنوبأ،شمالأيتجهأن

وقييهودا:الربيفقال،الربجبلرؤيةيمكنهمنعلىيحرمهذاإن:قالإذذلك،

ذلكحرمفقدعقيفاالرب!أما.ذلكفيحلالهيكلدمروقدأما،الهيكلوجودحالة

منحولامعهويختلف،الأولالمسْرجمعبدلكيتفقعقيفاوالربب،الأحوالجميعفي

فلسطإن.!خارجيقيم

يكون)بحيثوالغربالشرواجهةاللبنمنطوبَا(بابلفي)كال!راباوضع

الشمالناحيةوالقاهاا!أفذهب(،والجنوبالشمالناحيةمتجهَاعليهجلوسهعند
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الأثلالم(لفسي!-الحكلاءْ-الصداة-الذك!)دالنل!و

عقيفاالرب!برأيأعولفأنا3يضايقنيانيحاولمن:وقالرابافدخلوالجثوب،

داخلها.اودظسطإنخارجسواءالبيتجبلناحيةالاتجاهحرمالذي

الراحة()بيتالخلاءدخلتمرةذاتقال:عقيفاالرببأن)برايتا(فيورد

ناحيةأتوجهألاأش!ياء:ثلاثةمنهوتعلمتيهودا(إقليم)فييهوشعالربيخلف

نكشفوألاجنوبًا،أوشمالَانتوجهولكن!الحاجةقضاء)عندوالغوبالشرق

باليد(الحاجةقضاءأمكاننحسحوالاجلوسًا،بلومَوفَاالحاجةقضاءعندعورقنا

الدرجهْهذهإلىالجرأةبئاوصلت:عزايبنلهفقال،اليسرىباليدولكناليمنى

افعلانعليويجبالشريعةتخصمسألةإحماعقيفا(:)الرب!لهفقال؟!معلمكمع

التعلم.بغرضذلك

الربيخلفالخلاءإلممادخلتمرةذات:يقولعزايالربيأن)بريتا(فيوورد

قظءعندالغرباوالشرقناحيةاتوجهالااشياء:ثلاثةمنهوتعلمتعفيفا

وقوفَاالحاجةقضاءعندعورثنانكشفوالاجنوبَا.أوشمالًاأتوجهولكن،الحاجة

فقال.اليسرىباليدولكناليمنىلاليد(الحاجةقضاء)مكاننمسحالاجلوسَا.بل

إنها:عزايبنفقال!3معلمكمعالدرجة0هذإلمأالجرأةبكوصلتجمهودا:الربيله

التعلم.بغرضذلكأفعلأنعليولمجبالشريعةتخصمسألة

زوجتهيداعبكانالذيفعمعيالرافتوتبستاندخلكهانارافأنحدث

لهفقالقبلامنتضاجعهالموكأنكتبدوإنك:لهكهانارافففال!يضاجعها،ثم

فقال،السلوكآدابمنليسذلكلأناخرج3هناأنتهلكهاناياشمغيا(:)راف

التعلم.ضبغمذلكأعملأنعليويجب،المثريعةتخصمسألةإنهاكهانا،:)رافله

التورأةلأنرابا:قالا3اليسرىباليدنمسحولكناليمنىباليدنمسحلالماذا

11،لهمشريعةناريمينهوعن33211/تثنيةفيوردماإلأاستهناداًاليمنىباليدأُعطيث

نربطلأننا:لقيشبنشمعودنالربيوقالبها،الأكلاعتدنالأنناحنا:بربرراباوقال
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التاس!الفحمل

نشيرلأننا:يسحقبرنحمانرافوفالالأيسر(.الذراع)علىالصنىباليدالتفلين

سببحولالتلمودعلماءاختلفوكما،التوراةفيايواءة،تعلاهإلىاليمنىباليد

اليمنى،باليدناكللأنناإليعزر:الربيوقالهايضأ،المثشاعلماءاختلففقدذلك

الىاليمنىباليدنشيرلأنناعقيفأ:الربيوقاليبها،نكضبلأننا:يهوثمعالوبيوقال

.التوراةفيالقراءةعلامات

ثلاثةمنينجع(الراحةأبيثالخلاءفييحتشممن:حنيلايبرماتنحوالرب!قال

الكوأبيس.ومنالبع!وأضاف،ْالشريرةوالأرواح،والعقارب،الأفاعيأشياء:

الأرواحتؤذجهماالنهارأثناءفىحتىمعَاائناذدخلهإنطبريا،فيخلاءهناكوكان

أصمضريرة،الأرواحتؤذهماولمبمفردهكل+آسيوالربيآميالر؟بفدخله.الشريرة

معلميناعننفلنافاالتيالروايالتإنطم:فقالاتخافا؟ألمالمحلماء:لهمافقالما

الصمتالتزامالمصائبوعندوالصصت،الحشمةالتزامهيالخلاءآداببخصوص

الرحمة.وطلب

منأليس(،الراحة)بيمثالخلاءمعهتدخلحتىشاةلهتربيأبأأ!وكانت

(.الجديلئبهالراحةبيتفيالموجودةالشريرة)فالروحجديَا؟!لهترب!أنالأولى

ثهز)روجته(حسدا"رافْابنةئتSأالدينياللمعهدرئيسَارابايصبحأنوقبل

ين-يدهالتضعكوةصنحترئبسَاْاصبحأنوبعد،النخاسمنْوعاءفيالبندق

المبيت-خلفحاجتهالمبرءيففيىعولا:قالاليت)1(.خلفحاجتهقضاءعندرأسه

صاحبه.لا.يسمعهحتىيبتعذأقعليهرمجًايحرجوعندمايبتعد،ولا

يسمعه،صاحبهْلادامماالبيتنجلفالريحالمرءيخرج:ناتانبرايسيوقال

الطهارة)بابلاجاءوقالوا:العلماءعليهقىد.يراهلاصاحبهدامماالخلاءوفي

خلفحاجاتهمويقضون،المعصرةبابمنيخرجونالمراقبونكان15/2(:

الديني-المعهدرئاسةتويىبعدالريرةلأرواحسنعليهاخوفصارتأنهااي(1)
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الذثدل"(تفسكل-الحكاء-الصدر!-)الدكاالئل!د

قضاءمكانالىبالنسبةتساهلوالقدطاهر)1(،ْبأنهالزيتعلىوحكمواالجدار،

فيوردالذيالحكمهذاداليك.المعصرةزيتطهارةعلىالحفاظأجلمنالحاحة

علىيُحكمحتىينجاوزهاال!ا!لراقب!علىيجبالتيالمسافةهيما:التمثريعنفس

.المعضرةرؤيةمنتمكنه(لتيالمسافةهي3طاهربانهالزيت

اجلمنالحاجةقضاءمكانإلىبالنسبةتساهلواولكنهمكذلئهالأفرليس

"،يراهلاصاحبهدام"فا!لةتعنيماذاآ!ثي:الربيقال.ا-لفعامطهارةعلالحفاظ

.أيالمكشوفافيء!احبهيرىلاداماما1تعنيانهأناتإنبراي!سيالرب!فتال

كان:شخصبىتأبينفيانحمانالرب!حضورفيبنمهقال.يراههوولكنه)عورته(،

انبراحة(الخلاء.)بيتمعهتدخلكنتهل:نحمانالربىِلهفقال،سلوكهفيمحت!شما

إلامحتمثممأنهأ!لرءكنيقأللاا:أ)برايتافيوردفلقدلا؟!أممحتشمَاكانإنوعلمت

وردلأنه؟بذلكنحمانالربيعلىسيعودوماذا(،الراحة)بيتالخلاءفييحتشملمن

خلفهيرددومن.يؤبنهمالذ.يالمؤبنيعاقبكذلكالموتىيُعاقبكما)برايتا(:في

)اَمنِ(.

يفعليهماليلَاالحاجةفضاءعئديحتشمجمنموا3المحتشممومنالعلماء:شرع

:رافعننقلاَيهوداوافيقلالم،كذلك(لأمرليس!لإ؟بالنهار-الحاجةقضاءعند

حتى(لغروبوبعدالسحرفي(الحاجةقضاءأعلىدوفانفسهيعوّدانالإنسانعلى

(.الحاجةقضاءعندليليبتعدلاالمرءأنيعني)فهذايبتعدانيضطرلا

لخادمهقالالليلاثناءوفى،الصباحميل.فيمسافهيبتعدكانراباأنحدث

لأتباعه:زيراالرببقالكذلك،المارةمنالبلددشارعمكانا-.افيليأخلشمعبا:

؟احاجتياقفيىأناريدلأننيالبيتْخلفأحديوجدهلانظروا

.المعصرةمنويخرجيدخلمنبرؤيةالميسمحقريبمكانفيحاجاخهمقضواأضه!مأي14"
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التاس!.الفح!ل

حتى:آشيالراففقالالنهار"أا(-فيحاجتهيقضيامظ،1وقالأاحيثما"01تللا

11.قريبةزاويةأيافي1فالمحصوداحيثى،111قلتوإن

يعوّدأد!الإنحمانعلى:رافعننقلاَجهههـدارأثقال:ا:كأقحوخصلبإلادنر

يبتعد،أنإلمأيضطرلاحتىالغروبوبعدالسحرفي(الحاجة)قضاءعلىدوهأنفسه

كيواخر:حوامس(الحاجةالقضاءواخرجب!صةينولعزايابنأنبىهـايتافيوجاء

ذلكيفعل.منلأن،حفزةتصنعثمتجلسولااجل!س،ثمحفردواصنعتبتعد،لا

ثمأولاَوجلسنسيإنيفعلوماذا.مكانأبعدفيكانههـاؤإنحتىالسحرةيهاجمه

السفليود!السحرةأيهاعليّتقدروألن:يقولأنكنيهميئوعتإ-كا؟أأحئرةاصنع

!مانائا.ذكورَا،ومجتمعينفرادى

عدامافراشأيعلىفنمتنامأنأردتأذا:يتهولعزاجممابنأن)برايتا(فيورد

عدامامقعدايعلىفاجلستجلسإنأردتوإن(،العقارب)خشي!الأرض

مئلالسحرظلمةانفشاععندالتبول:شموئيلقالتحتهظإ.ان)خشيةالسقف

بركانللحديد،الصقلمثلىالسحرظلمةانتهشاعتوالتغوطللحديده،العصقل

بالعطش،تشعرعندماواشرب،بالجوعتشعرعخدماكل:ثمينهَنصائحيقولقكرا

ولاذلكلأبالرغبةتشعرعندماحاجتكاقض)اْىِاس!جهانتهدريغابوخندما

نأفعليك،القينالى(حاجنهمعن)يعلنرومافيالبوق!وتسمعتوإنتنتظ(،

.هناكالتين،بيكلتبيعالابنأيها()تذهب

تنظروافلاالحقلإلىطريقكمفي"محوزا"شعابسل!ضمإنللعلماء:أبأوقال

أليهن.الئظرالسلوكآدابمنوليس،جالساتألنساءت!شنأنخثميةالجانبينعاحا

لهْفقال،البابوطرقاَباالرببفجاء(،الراحة)بيتالخا6ءسفرارافدخل

ولكنكسعيرإلىتذمبلمإنك:لهقالخرجأنوبعد"ادخل"تافضل،سفرا:راف

الثريح.بهصغالذيالأسطو!علىيرشتضكافالمثرع(1)
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!أثللم(تفلمعالا-الحكلاء-الحلاة-)الذكدالدل!ود

الكهنةلتدفئةمدفأةا+ليكلساحهْفيكانتاميد(:قربانباب)فينشرعالم،مثلهمتفعل

مغلقَاكانفإد!،وكانوا.يتأدبونإ،للراحة)بيتخلاءجوارهاإلىوهناك،الغطسبعد

أنهيعنيفهذامفتوحَاكانصان،البابيطرقونفلا،داخلهاحدهموجوديعنيفهذا

ولكن،داخلهالتحدثاو(الراحة)بيتالخلأءبابطرقالأدبمنفليسشاغر.

الرب!أن)برايتا(فيوردفقدالانتظار.يستطيعلايطرفمناناعتقدسفرار)ف

وحبسالاستسقاء،مرضألمطيؤديالفضلاتحبسيقولْجمليئيلبنشضعون

الراحة(بيت)الخلاءدخلإليعزرالربيانحدث.اليرقانمرنهاإلىيؤديالبول!.

ماوقذفثعبانفج!اء)الخلاء(،وخرجإليعزر(الربيفنهض،ودفعهفارسيرجلفجاء

ف!خمها!ااعوضكأناساَ"أعطى43/4شعياأفيوردماإليعزرالربيفردد،كرشهفي

ورد.إليعزر(الرد!عنعو!اجاءالفارسيأني)1.أدوميتقراولكن"أناس"،تُقرا

الدارسونفسالا)1(،اعليكاشفقولكنلأقتلكوقال241111/اولصموئيلفي

11و"وأشفقت"،وقال11صبدلا11َ،وقلت11َالجملةتكونأنالأصحألي!سوقالوا:

اللشريعةوفقَا:لشاؤولداودJقاإليعزر:الرببفقالا؟اوأشفق11تكونأنمنبد!

تسارعأنفعليكليقتلكجاءامن1التوراةفيوردولقدمطاردلأنئاتُقتلالطينبغي

ماتفسيرفما،حفظكقدالمغارةفِىالحاجةلقضاءودخولكاحتشامكولكن"،بقتله

كهفهناكوكانالطريقفيالئيالغنمصيرإلى4ارجاءت7لم24أولصموئيل!اورد

جدارأمامجدارهناككانإنه:المشرعفشرع"رجليهيغطيلكيشاؤولفدخل

عندنفسهغطىانهتحني"اليغطي1جلةأنأليعزرالربيويقولكهف،اماموكهف

الكهفةفيوهوحتىالمظلةمثلالحاجةقضاء

قالسرا"،شاؤولجبةطرفوقطعداودافقام4/251اولصموئيلفيورد

استنادأبها،ينعملنالنهايةفيفإنهحفيرةالملابسيجعلمنكلحنينا:رب!بويوسى

.المقدسللكلتابالعربيةالترجةتخالفوهيالعبريللنصالحريخةالترجمةهيهذه(1)
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التاللىالفصل

يدثرونهوكانواالأيامفيتقدمداودالملكوشاخ1111/اولهلوكفيوردماإلى

كانافإن1.:لشاؤولداودقولا269/أولصموئيللاوورديدفأ".فلمبالثياب

فالطتباركالقدوسإنإليعزر:الرب!فقالأتقدمةفَلْيشْتَف!ضديأماجكقدالرب

.يعرفهالذيالأمرفيتثعثرأجعلكفسوفهيّجبأنيوصنهتنياْنثهبمالداود:

بنىِمنكميةأخذت"إذا3512/خروجفيوردحميثا،يتعلمونالذينالأطفال

تعدهم،عندماللربنفسهفديةواجدكلبحطونمنهمالمعدودينبحسباسائيل

211/الأولالأيامأخبارفيوردالفوروعلى"تعدهمعندما.وباءفيهميصيرلئلا

ليحصي"داودوأغوىإسرائيلليُحصيداود.وأنجوىإسرائيلضدالشيطانووقف11

فدية،منهمياخذلمأحصاهمولماإسرائيلاحميىلداودالشطانفقالأ)سرائيلا

الىالصباحمنإسرائيلفيوباءالرب"فجعل2415/ثانيصموئيلفيوورد

الريي.عننقلاَحنيناالرببابنةزوجالشيخشموئيلفتهالالميعاد؟!مووماالممِعاد"

منتصفحتىةيوحنانالربيفقالط،الدمرشوحتىتاميدقربانذبحمنذحنينا:

الطسك.

فقالْكفى"الشعباثفلكاللملاكوقال16/11'4ثانيصموئيلفبورد

عنيكفرفبموتهفيهمرجلاعظمخذ:للملاكقالتباركالفدوسإنإليعزرالربب

القضاءداربمثابةكانالذيصرويةبنأبي!ثيماتالوقتذلكوفي،اَثامهمبعض

الملاك)أي!لكهووفيما12/01511أ!لأيامأخبارفيوورد)السنهدرين(.

جيثماإبانايعقبربراى:رافقالا؟رأ!ماذا011الث!رعلىفندمالربرأىْ(المهلك

3211/تكوينفيورد rرماد.رأىإنه:شموئيلوقال11،راَهمإذيعقوبوقال

الخروفلهيرىوالثه221411/تبهوينفيوردماإلىاستناداَإسحق)كبش(

فيوردماإلأاستنادأالتكفيرمالراى)نهنفحاْ:يسحقالربيوقال"،للمحرقة

إنه:يوحنانالرببوقالا،اإسرائيلبنيمنالكفارةفضة"وتأخذ5/316خروج

11.يُرىالربجبلافي22141/تكويقفيوردماإلىاستناداَالمقدسسترأى
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ادأثلا"(تفسط-النكلا-الحملرة-)الخكرالئلمود

نحماني،برشموئيلىرالرياإيدي،بريعقوبالربيمنكلالأمرهذاحولفاختلئ!

معونتفق،المقدسبيتراىإنهالآخر:وقالط،الكفارةمالرآىإنهاحدهمفتكال

يقالإنهاحتى22411/تكوينفيوردماالىاستناداَالمقدسسترأىأنه:قالمن

11.يرممط(لربجبالأتباليوم

إخها)قفندريا(3كلمةتعنيفاذا...:.بنعليهأوبعصاهالبيتجبلىيدخلولا

:مريرافابنحمارافيعننقلأآدابرحنارافوقالىلل!سمة،ا!رفيالمعنىتعني

لأخت!رطهنامنادخلسوفالمنازلطحول-هذهأسيرانمنبدلاَقالطرجلَالوانكما

نأنيتهفيوليسا!لعبديدخلمن)1(:أبوهبررباعن3نقانصإنرأفوقال.الطرث

هذاكانإناباهو:الربيففال،الطريقاختصرله؟إنيحلخلالهالطريق!ئصر

منْهوئا:رافعننقلاَحلبورافوقال.لهفيحلالمعبدفوقهبنىثمطريفاالمكإن

469/حزقيالفيوردماالىاستناداَالطريقيختصرأنلهيحلىالمعبد-ليصليدخل

الشمالبابطويهقمنفالداخل،المواسمفيالربقدامالأرضشعتدخولاوعندا

".الجنوببابطزيقنجنيضرجلبسجد

بن.يهوشعربيعننقلاَبيبيرافقالا2(:المقدسداخليبصقألاْوالأولى

بؤبؤفييبصقفكانما،الوقتذلئافيالبيثجبلعلىيبصقكانمنكلإن:ليفي

(الربعين)أيعينايوتكون9311/أولملوكفيوردماإلىاستنادأ،الربعينْ

علىذلكونقيسالمعبد،فيمباحالبصقإنرابا:فقال(1.الأيامكلهناكوقلبي

كذلكالمعبد،فيويحلالبيتجبلفيمحرمالنعالارتداكاانفبماالنعأل،أرتداء

أنهيرىمنومناكلرابا،باباراففقالالمعبد.ْفيويحلالبيتجبلفىِمحرمالبصق

علىنقيسأنمنلاَبدلرابا:وقالمتنابرأدارأفأنهيرىمنومضاكلرباوقال.رابينا

وأنتالثعال،علىالمشرعقاسلقد:لهفقال،الطريقاختصارعلىنقشصالنعالا

للطريق.اختصارَاالمرءيدخلهأنوحرموا،المقدسبتحرمةعلىانعبدحرمةالعلماءقاس()1

.حرموهثمومنبالنعلينالدخولعلالبصقالعلماءوقاس()2
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التاللم!الفح!ل

المرءيدخللاأبرايتا(:لقد.ورد.فيالسند؟ف!ا+هو،الطريقاختصارعلىنقيستفول

رأسهغطاءفييصرهالذيبمالهولاقدميهفيبنعليهولايدهفيبعصاهالبيتجبل

ألاوالأولى،للطريقاخت!ارَايعبرهولا،الخلفإلىيتدلىالذيأزارهفيأو()عمامته

فيليسألتيالنعالارتداءحرمثقدالتوراةأنوبما.النعالعلىقياشافيهيبصق

11خروجفيوردفقدامانةاثتعالها 5 / rبالبصقبالكفما"رجليكمنحذاءكاخلع

فيوردفلقدضرورَيا،ليسيهودا:بريوسيالربيفقالاأالإهانةمننوعاَيعدالذي

هذهعلينطبقألامسحَا"،لابشاالملكبالبأحديدخللاايأنه421/أالشير

منملكإلىبالنسبةمبهروهَالي!المسحأدنفبما؟بالأولىالأخذقاعدةالأهْوال

أفلاالملكأمامالمكروهبالبصقبالكفما،امامهيلبسهانلأحديسمخولاالبشر،

فيلنثشدد،أقولأناد)ربا(:ببا(الرب!1فقالا3الملودُملكامامْمكروهَايعد

أنهءالقؤلويمكنالمعبد(.فيالبصقأمروفيالبيثجلفيالبصقامر)فيالأمرين

جبلفي)محرمف)البصق(عليهففياشا"،البيتجبلفيمحرمالنعالابىتداءأنبما

المعبد(في)البصقحرمنالذلكالمعبد؟فيالنعالارتداءيحلأنهبماولكنالبيث(،

نأ)يمكننا:قالرابالكن؟الطريقلاختصارالمعبدإلىالدخولحرمةعلىقياساَ

ممرَابيتهيُستخدمالأعلىبيئهفييحرصالإنسانأنفبما(،البيتعلىالمعبدنقيس

بالنسبةالحالكذلك،النعالخلعاوالبصقعدمجملىيحرصولاالطريقلاختصار

فيه.النعالوارتدأءالبصقويحل،للطريقاختصازادخولهيحللافإنهالمعبدإلى

ؤ(:)مثمناالسابعالتش!يع

إلةيهوهانتامبارك1دعاء:.كلنهايةفييقولالمقدسلىايأدعيةيختممنكل

سوىيوجدلاإنهوقالواالصدوقيونفيوعندماالأبد"،دالىالأزلمن)سرائيل

لk,أمبارك1خلفهدديرمنيقولان(مجمعهورجال)عزرافشرعواجد)إ"،عالم

علىالتحي!ةالمرءيلقيأنشرعواكاالاَيٌى"،العالموحتىالعالماهذامقملكوته

الاَخرة.فيالح!ابانكرواكما،الأخرىوالحياةالبعثالصدوقيونأنكرفقد!1)
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ثله"،الأتفلعي!-ءالخ!ا-لصلاةا--اك)لئن!بمدا

منجاءقدببوعزوإذا24:11/راعؤثفيوردحَيث،الرلباسمفيهافيذكرصاحبه

قضاةفيوورد،المالربيبارككلهفقالوا،معكمالربللحصادينوقالخمبيحتا

إذااحكتحتقرولا222:11/"أمثالفي:ورد،"الباسجمبارياصعكالرب621:11/

نتضواقدللهـب،عملوقتانه911/26:111مزا!رفيدJJولشاخت"،

11.للربعملوقت11لأنه"شريعتكانقضوا1:ناتانالربيويقول،11شريع!ك

:أالجمالا(الشرع

في)آمين(يرددونلالأنهم!3ذلككللماذا:...المقدسفييختمْالأدعيةمنكل

إلىاستنادأ3َالماقدسقيآمينكلمةترديدينبغيلاأنهعلىنستدلاينومن،المقدس

وجاء"،الآنوالىالأزلمنالهكمالربوباركواأقوموا9ْ51/نحميافيوردما

مذاانذلكمنفيفهماأوتسبيحبركةكلعلىالمتعاليجلالكاسموليتبارك11بعدها

بركة"علىمنالمتهصودأنالنعليعلمناجاءلذلك؟الأدعيةعجميعلئالالشسبيح

مختلفَا.تسبيحادعاءكلفيقلاي"وتسبسِح

لماذا.الوباسمفي!افب!كرصاحبهعلىالتحيةالمرءيلقيانشرعواكما

الواردةبالفقرةاكتفيالولأنهالمقرا؟!صنفقرةمنبثثرتشريعهفيالمثرعاسشمهد

4راعوثفيْ /)Yفقالننهسه،تلكاءمنذلكقاليبوعزإنتقولانيمكنك

11الباسجباريامعكالرب11(621/قضاةفي)الواردةالفقرة0هذإليك)المشرع(:

إليك)المشرع(فقال!،جدعونإلىذلكقالالذيهوالملاكإنأينس،محخالتنروقاء

كلاحترماي"شاخحتاإ*أمكتحتقرولا2211(23/أمثال!ا)الواردةالققرةدحذد

عثحلوقت"إنه126(91/1مزاميرفيالوا،-دة)الفقرةثم،إسرائيلبيتفيلضيخ

الجزءالخقرةد+طأامنالأول!الجزءيفسررأبا:فقاللشريعتك"+نقضواقدللرب

الجزءيفسرالأولفالجزء،الأولالجزءيفصرمنهاالأخيرالجزءأنكماالأخير،

ياتونممنفيهيئتصالذيالوقتي)1"للربعملوقتإنهأاهكذا:الأخير
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!تاطم!!فصل

(هكذا:الأوليفسرالأخيروالجزء".شريعتكانقضوا1لأنهما3ابومانوا!4(

وم!ا18(اولملوكالكرملجبلفيالياهوفعل)مئلما"شريعتكنقضواإنهم11

وردولقد(القدوساسمحولسياجألوضع".للربعملوقت11لأنه!؟السبب

نافعليك()الشريعةبن!ثرالجيل()علماءيقوملاحين:الزاقينهليلقال)برايتا(:يخا

جلاَرايثو)نتكف،انفعليك،الشريعةبنشرالعلماءيقوم!حينتنشرفا،

من"يوجد11/24أمثالىفيوردماإلىاستنادأتنشر!اأنفعليكبالشريعةمتمسكَا

تكف،انفعليكبالشريعةمتمسكغيرجيلأرأي!شاواذاأيضاَ"،فيزداديُفرّق

نقضواقدللربعملوفت11)نه911/126مزاميرفيوردماإلىاستنادأ

وفيواشترها،المالفاجمعرنجيصةسلعةرأيتإنقائلاَ:قفرابروفسرلثريعئك".

المكاذفيانهذلكمننستنثجأبأ:فقالرجلاَ،كنرجلفيهيوحدلاالذيالمكان

فالمرء،بهمسلمالأمرهذا!جلاَ،تكنفلا(الشريعةإلتدرش!رجلىفيهيوجدالذي

الرجلانكانإذاإلاهذاأب!يقلو!،معلمهوجودفيالشريعةبتعليميقوملا

هي؟الشريعةعليهاثقومالتيالقصيرةالفقرةهيماقفرا:برفسرولقد.متساويين

رابا:فقال!سبلك"،يقؤموهوأعرفهطرقككلافي361/أمثالفيالوأردةالفقرة

دائمَاابنهيعلمأنالإنسانعلىيجبقائلاَ:قفرابرفسركما.حدودهتعديتإنحتى

رببمَول)برايتا(فيوورد.الحياكةحسدا:رافقال؟هيوماوب!ميطة،نظيفةحرفة

أمئالفيوردماإلىاستناداَ،بيتهفيالأصدقاءمنالمرءيكثرلاهناسي(:)جهودا

المرءيعينلا:قوله)برأيتا(فيوردكماا؟انفسهيُخربالأصحابالمكثر1841211/

معحدثماحدثلمابيتهعلىوصيَايوسففوطيفاريعينلملولأنهبيتهعلىوصيَا

بعد6()العددالنذيرفقرةجاءتلماذابرايتا:داهناسييهوداالرب!قالطكما.امرأته

وهيجانحةامرأةيرىمنان:لكليفول5(3)البدد)سوطا(الجانحةالمرأةفقرة

نفلأبرنخالربيابنحزقباوتال)بين(.المختمرالعنبعصيريشربألاعليهنجنح
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3-قفسهـ!زثده"(-الحكد!ادصدلةالتل!ودأالذىَ

)تروموت،الكهنةانصبةفقرةبعدالجانحةالمراةفقرةجاءتلماذا:يوحنان(لرببعن

ولموالعشورالمكهـنةانصبةإخرأجعليهيجبمنكلإنلك:ليقول!والعشور؟

استناداَ،امراتهطريقعنالنهايةفيالكاهنإلىالربيحوجهفسوفلكاهنيعطها

زاغت"إذأبعدهاوردثم11لهتكوناقداسهوالإنسان11ا-ا5/عددفيوردماإلى

فحسب،هذاوليس"الكاهنالىبامرأتهالرجلايأتي1بدهاوردثمرجلَا"امرأة

يأخذانولمجتاجفقيرَايصبحسوفأيْ)الأفداس0هذإلىيح!اجسوفالنهايةفيبل

الإنسان51111/عددفيوردماإلىاستنادأ(الأقداستلكمنالفقيرنصيب

والعشورالكهنة)أنصبةأخرجد!ن:يسحتىبرنحمانرافوقال".لهتكونأقداسه

أعطى"إذا551/عددفيوردماإلىاستناداَثريايصبحسوف(للكاهنواعطاها

عظيمة.ثروةلهسيكونأي"يكونفلهشيئَاالكاهنإنسان

معهالسماءي!ئركمنكلهقفر:إليعزرالرب!عننفلاَبرخيابرهوناالربيماقال

الفديرايغَون22521/أيربفيوردماإلىاستناداَرزقهيتضاعفسوفضرائهفي

طائرَايأتيهسوفرزقهإن:نحمانيبرشعموئيلالرب!وقاللك"،كئيرة.وفضةتبرلث

أنهايإلك"ستطيروفضه222511/أيوبفيوردماإلىاستنادأالعصفورعثل

(.مختلفةترجمةنفسهاالفقرةترجم

يصمدلنالشريعةأمورقييتهاونمنكلياشيا:الرييعننقلأطلأنج!الرب!قال

الضيقيؤمفيارتخيتن2451111/امثالفيوردماإلىاستناداَ،ضائقةايةأمام

فيتهاولشاص!نحتىشمموئيل:عننقلاَمتنابرآميالرلىفقال"،قوتكضاقت

فريضة.أيةفيتعنيفهي"ارتخيت11وردإذ،واحدةفريضة

الرب!اخيبنحنيناالربينزلعندماأنهاباهو:الربيلناحكىسفرا:رافقال

الشهوراهلةويحددشهرَا(،علبها)ويزيدكبيسةالسنةيجعلكارْ،،بابلإلىيهوشع

الربيوهماالشريعةدارسيمغاثخينخلفهالعلماءأرسللذلك؟فلسطينخارج
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التاس!فصل

لماذالهما:قالحنيناالريىرآهماوعندماقبوتل،ينركرياوحفيدكيفاربنيوسى

منالرجلينهذينإنحنينا:الربيفقال.الشريعةلنتعلمجئنا:لهففالواجئتما؟!

بال!فيذكرناهماوالدليل،المقدسبيتفيخدمواولقدوآباؤهما،هماالجيلعظماء

عدةدانياذسفرمناكبرالكاهنعلىقرأتقالةقبوتلبنزكرياإن)يوما(!

ماكلبطه!ارةيحكمانقبوتل(بنزكرياوحفيدكيفاربن)يوسىبدأثممرأت)1(.

)ن.قائلاَ:حنيناالربيفأعلن.حرمهماكلويحلالن،نجسإنهحنينا()ألرب!عنهقال

خهدم،أنتستطيعولابنيتلقد:بهففالا.باطلوكلامهمالهماقيمةلاالرجلانهذان

قلتماكلبطهارةتحكمانلماذالهماةفقال!.تخترفهأنتس!عولاسياجأأقمثلقد

وتحددكبيسةالسنواتتجعللأنك:لهفقالا3حرمثماتحلانولماذا،نجسإنهعنه

السنواتيوسفبنعقيفاالرببيجعلأو!لهما:فقال+فلسطينخارجالشهوراهلة

فلا"عقيفا،بالرب!تسئشهدلا:لهفقالا3لظسطينخارجالشهوراهلةويحددكبيسة

فلسطين.أرضفيليمثيليوجدلاأيضأوأنالهما:قال.فلسطينفيله!ثبليوجد

إليكأرسلوناوقد،فرونذاتتيوسَاأصبحتتركتهاالتيالجداءإن:لهفقالا

بإلنفيعليهفسيحكمدالا،فخير،أصغىإدطباسمنالهوقولااذهبالنا:وقالوا

.والحرمان

وإلا،لهم،خيرفذلكأصغواإنإنهمهناكالموجودينلإخوانناوقالوا

(،مثلهمويفعلوابيعهميحيودنالتيالشعوبفيفلينخرطواي)1الجبلفليصعدوا

علىحنينا)2(وليعزفلهم،وثنيمذبحببناء(هناكالطائفة)رئيسآحياوليفم

أكثريدفعمنويتبوأهبالماليئترىكانا!برالكاصمنصبإنالمنا(:من)يومابابفيورد)1(

،بالطقوسأوالعبريةباللغةدرايةلهميكنلماشخاصالمنصبهذاشغللذلكالرومافإ؟للحاكم

ماويعلمهم،القديمالعهدأسفارمناجزاءلهميقرابرب!)يوما(الغفرانْيومعثيةلهمبؤتىوكان

أليوم.هذأفيطقوسمنعملهبجب

المعبد.فيالترتيللاويسبطمهاممنوكان،لاويسبطمنيهوئعوكانالرباخو)2(
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"(ثدلللاتفسي!ل!كد!ا-4أدصدا-يلهـك!)التلهـود

".إسرائيلإلهفينصيبلهماليس1وليقولوا:جميعَاوليكفرواا.لمذبح()امامالقشِارة

إلهفينصيبلنابلابدَاذلكنفعللن:قائلينبالبكاءجميعاأ%عث!وأالفوروعل

صهيودأمنالأنه231/إشعياءفيوردماأجلمنذللق؟إ(تالداكيوما.إسراجميل

..11الربكلمةاووشليمومنالشريعةتخرج

بنجامعتها،ويحكمانيثشددا،وهماأشياء،بحلهارةيحكمحنيناكالطإنصحبحهذأ

بطهارةيحكمانوكلناأشياءعلبالنجاسةيحكمفهو،ذلكعكسعلىحدثماولك!ن

يحقفلانجسبأنهشيءعلىرب!حكمإن)برايثا(:فيجاءوقدفكيفالأشياء،تلك

حنبنا.خلفالجموعتنجرفلاحتىذلكفعلوأأنهماويعتقدون.يحلهاْنلزميله

والربييهوداالربيبينهمكان)1(،يفنهإلىمعلموئاانتقلعندماعلماؤنا:شرع

منعلىبالثناءبدؤوا،الجليلييوسيالربيبنإليعزروالريىنحممِاوالرببيوسي

علىبالثناءتفسيرهالمتحدمثينأوليهوداالربِأبداثم،لاستضافتهمببوتهمفتحوا

خارجلهونصبهاالخيمةموسى"واخذ33Y/خروجفيوردمافسرثمالشريعة

اثنيبعدعلىكانالعهدتابوتأنفبماا3بالأولىالأخذقاعدةاماْمالسنااالمحلة

إلىيخرج،الربيطلبمنكل"فكان337/خروجفياخوراةافيفوردميلاَ،عشر

ومنمدينةإلىمدينةمنوينتقلواالشريعةدارسويخرجأنوالأولى"الاجتماعخيمة

للعلم.طلبأأخرئالمابلدة

الرب!فقال11،وجهالىوجهاموسىالربويكلم1111لم33خروفيفيورد

سنوهناك،بالشريعةئترفقوأنتانأ:ْلموسىقالتباركالفدوسأن:يسحق

بنيمعتترفقأنفعليكبكترفقتكما:لموسىقالتباركالقدوسإن:يقولون

رجعاصاذا33111/خروجفيوردماإلمااستناداَمكانهاإلىالخيمةوتعيداسرائيل

فان!تقلوا،اورشليمفيكانالذيالقضاءودارالكبيرالدينيالمجمحأيالسنهدرينانهياربحدوذلك(1)

ومقامَا،محتقرَامنهاواتخذوايفنهبلدةالى
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الكاسة.الفصل

فقالا.المحلةداخلمنيبرحلاالغلامنونبنيشوعخادمهكانالمحلةإلىموسى

)الرب(السيدإنعندئذسيقولون:لموسىقالتباركالقدوسإنآبامو:الرب!

)فأبعد(عليهمغضب)موسى(والتلميذ(العجلصنعواالأنهمعليهمكب

فهذامكانهُاإلىالخيمةأعدتَف!نا3إسرائيلبنيسيفعلفماذا(المحلةعنالحيمة

خروجفيفورد.منكبدلاَبالخدمةتلميذكنونبنيشوعفسيقومتفعللمدانخير،

حيثهباء،الربأقوالتذ!مالمذلكأ.بمرابا:ففالا،المحلةالىموسى"فرجع

داخلمنيبرحلاالغلامنونبنيشوعخادمهوكان331111/خروجفيورد

11.الخيمة

27/9تثنيةفيوردماوفسرالتورأةبثمجيدتفسيرهيهوداالرببواستهل

هناالمقصودالبوموهل".إلهكللربشعبَا"صرثاليومإسرائيلياواسمعأنصت11

سنةالأربعإننهايهْهوالمِو!ذلئاأنأم؟إسرائيللبنيالتوراةفيهمنحتالذيهو

كيومفهي،يل!رسهامنكلعلىعزيزةالتوراةأنليعلمكجاءالنصلكن؟التيهمن

سيناء.جبلعلىئزولها

11اسمع"قراءةيقرأمنألطأتعلمعبها:قريةمنحباالرب!ابنتنحوماالرب!قال

كلمةاإن.مطلقااسمعقراءةيقرالمفكأنهمساءذاتيفراهاولمومساء،الشروققبل

لأن،الشريعةلدراسةجماعاتكونواتعني27/9(تثنيةقيأالواردةانصمت"11

ماذا:فالإذحنينا،رببريوسيالرىشرعهلماوففَا،للجماعةالاتمنحلاالشريعة

يأحمقأفيصيرونالمخادعينجملى"سي!5536/إليميافيالواردةالفقرةتعئي

وليس،الشريعةلتدارسسويأيجلسونالذينالشريعةدارسييكرهمنعلىسيف

"ويصيرونبمعنىالفقرةهذهفيالفعلوردلقدحمقأ.سيصبحونبلفحسبهذا

هذاوليسحمُقنا"،التي121111/عددفيآخرموضعفيالفعلهذاووردخمقَا"

وردماإلماتستندانويمكنك،الفقرةنهايةفيجاءكماارتكبناها"و"التيبلفحمسب

الذيبالمعنىالفعلهذاوردفقد"أغبياءصاروا!وعن"رؤساء91/13إشعياءفي
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ثلالم(ال!تغللعال!-الدعاء-ة(دحعدا-أدذكا)لتل!ودا

واسمع"أنصت279/تثنية!االواردةللفقرةآخرتفس!يروهناكإرميا.سنكرفيجاء

لرأيوففاوذلك،المثريعةتعاليمأجلمنأنفسكمأفنواتعنيإنهاإسائيل"،يا

منيدإلأ-علىتتحققلنالشريعةتعاليمأنثستدلاينمن:قالطإذلقيش،ريش

إذاال!ثريعةهي"هذه9114/عددلاوردماإلىاستناداَأجلها،مننفسهيميت

(.السياقلاالواردالمعنىوليسالفقرةلتلكتأويل)وهذا".خيمةافيالإنسانمات

إنها"،إسرائيلياواسمع"أنصشا279/تثنيةفيالواردةللفقرةآخرتفسيروهناك

علىلمجب:قالإذرابا،لرأيوفقَاوذلدُ،ذلكبعدسحعتهمافصّلثمأنصتتعني

ذلك.بعديتدبرهاْثمدائماالشريعةيتحلنمأنالإنسان

اللبنعَصْرالأن35/331أمثالطفيوردماتفسيرما:ينايالرببأتباعقال

منوعندا؟اخصامَايخر:حالذضبوعَصْردمَا،يخرجالأنفوعَصْرجُبنَا)1(لمجرج

الشريعة.دراسةعلأمهمنرضعهالذياللبنيفنىمنعندالشريغة؟دسمنجد

عليهيغضسبللشريعةدارسأيأنفتعني11دفايخرجالأنف"وعَصْرتفسير(أأما

الطاهر.والدهمالنجسالدمتمييزعلىبالفدرةيحظىفإنهوبصصتمرةلأولمعلمه

معلمهعليهيغضبللشريعةْدارسايانخصامَا"يخرجالغضبوعَصْر11وتفسير

احكاممنالغرامةأحكامتمييزعلبالقدرةيحظىفإنهولصمتمرةوثافبمرةأولط

نافعليهالحكحةيؤتىانيردمن:يقوليشمعئيلالربيإنورد:ولقد.(لقصاص

مثلفهيالأحكامهذهمنأكبرالتوراةفيقسمهناكفليس،الغرامةباحكاميهتم

"إن3532/أمثالفيوردماتفسيرمانحماقبوشعموئيلالربيقال.المتدفقالينبوع

قدرمنيحطمنكلأنتعنيإنهافمّك"3علىيدكفضحتاَمرتدنبالزفححمقت

فمهأغلقدانيسحو،سوفالنهايةفيفإنهالتوراةتعاليمليتعلموشمألنفسه

فحه.علىيدهوشيضعنجوابخاَ(يجدلنيسأل)فعندما(يسألأولم

جبنَا.وليستزبدهيالكلمةل!لكالصحيحةالزجمة(1)
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التال!ى!فصل

مايفسروأخذالعلماءلاستضافهَبيوتهمفتحواجمنعلىبالثناءنحمياالريابدأ

وسطمنانزلواحيدوااذهبواللقينيينشاؤول:"وقال51/6أولصموئيلفيورد

صعودهمعندإ!رائيلبنيمعمعروفَافعلتمقدىوأنتممعهمأهلككملئلاالعمالفة

كاهنبئرونانفبما،بالأولىالأخذقاعدةالفقرةهذهعلىينطبقألاا؟مصرامن

دارسَايستضيفمنبالتعظيمفالأولى،نفسهلتجظيمموسىاستضافقدمديان

..باعيانهينتفعأنلهويسمحوشمقيماويطعمهبيتهفيللشريعة

مايفسروأخذالعلماء،لاستضافةبيوتهمفتحوأمنعلىبالثناءيؤسىالرب!بدأ

1لم23تثنيةفيورد Aفينزيلاَكنتلأنكمصرياتكرهلا4أخوكلأنهادومئاتكرهالا

يستضيفوالمالمصريونأنفبمابالأولىالأخذقاعدةالفقرةهذهعلىينطبقالا"أرضه

أنهعلصتاصان461/لإتكوينفيوردماإلىاستناداَ،لحاجتهمالاإسائيلبني

مننكرهألافالأولىلي"،التيعلىمواشرؤساءفاجعلهمقدرةذووبينهميوجد

بأعيانه.ينتفعأنلهوشممحويسقيهويطعمهبيتهفيللشريعةدارسَايستضيف

مايفسرواخذمضيفيهمعلىبالثئاءالجليلييوسىالربببنإليعزرالربيبدأ

بسببوذلكمالهوكلأدوم.عُوبيدا(سبوبارك612:11/ثانيصموئيلفيورد

حظىعوبيدأنفبما؟بالأولىالأخذقاعدةالفقرةهذهعلىينطبقألاالثه"تابوت

وأمامه،فوقهبنالترابكنسولأنهيشرب.ولابكللاتابوتبسبببذلك

أنلهوشممحوشبقيهويطعمهبيتهفيللشريعةدارساَيستضيفمننبازكأنفالأولى

يهوداالربيفال(؟أدوم)عوبيد)الرب(:ااباركالتيالبركةهيوما.بأعيانهينتفع

واحدةكلأنجبتالثمانيةأبنائهاوبنات(أدومعوبيد)زوجطحاموتإنذبيدا:ابن

وفَعَلْتَاي26511/أولايامأخبارفيوردماإلىاستناداَ،توائماطفالستةمنهن

بنيمنهؤلاء"كل26/8قيوردثم"،باركهاللهالأن1بعدهاوردثم"،الثامن

وستوناثنانالخدمةفيوقوةباسأصحابواخوتهموبنوهمهمأدومعوبيد

11.أدوملعوبيد
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ثلا،(الةدفلععلط-الحكلدئه-ةالصدا-)الطك!دالنل!و

التأف!)فييسلميتأنىمن،المصائبعليهتحليتعجلمَن:هليفيأبينالربيقال

ورافلراباحدثمماذلكنستنتجأنويمكن(.الندامةالعجلةولاالسلامة

منهناسييهودااستبعدهاالتنيالتشريعاتيخأفقيهاَيوسفراف!انفلقد،يوسف

رئيس!صبشغروعندمام!ناقشاته،فيجدالاذعَانحمانيبرراباوكانالمشنا،

صاحبه.يسبقمنالمنصبليشغللهماارسلواالدينيالمعهد

بالروايةيلممنإلىحاجةفيكائوالأنهمأولاَ(يوسف)رأفدأرسلوأفلقد

إنكلهقالواالمنجمينلأنيوسفراف!فضذلكمنالرغموعلى+الشفهية

وبعدهاعامَا،وعشريناثنينلمدةالمنصبرابافشغلففط،لعامينرئيشاستكون

رابافيهاشغلالتيالفترةوطوال،ونصفعامينلمدةالمنصبيوسفرافشغل

مصلحقهأجل!نخرفةصاحبأييستدعولممنصئا()يستغللمالمنصبهذا

51مزاميرفيوردماتفسيرما:هليفيآبينالرببقال.الشخصية 2 / Yلكاليستجب

الهوليصيعقوبإلههناوردلقدا؟ايعقوبإلهاسمليرفعك،ال!يقيومفيالرب

بيته.أعباءيتحملالذيهوالبيت!احبأنذلكمنونتعلم،صاسحاقإبراهيم

اشرقتكأنما،لل!ثريعةلدأرستقاموليمةفييكلمن:هليفيأبينالرب!وقال

18/21خروجفيوردماإلىاستناداَالإلهيةالح!رةاوالسكينةاي)الشخينا(عليه

ف!ن".الربأمامموسمىحميمعطعافاليأكلواإسرائيلشيوخوجميعهارون"وجاء

كلانليؤكدذلكقالولكن13موسىحضورفيأوليس،الربأمامأكلواقدكانوا

السكينة.عليهأشزقتكأنما،للمشريعةلدارستقاموليمةفييأكلمن

أذهب11له:يقللاصاحبهعنيفزقمنكل:هليفيأبإنالرببقالكما

4/18خروجفيلموسىيثروفالحيحسا"،لسلاماذهب11له:يقللكن"بسلام

فذهب"بسلاماذهب11لأبشالومقالفقدداودأما،ونجحفصعد"لسلامذهب111

التذهب1:ينصرفعندمايقللااالميتيشيّعمنهليفيْأبينالرب!قالكماوتعثر.
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الناسع!!فصل

"أما1515/تكوبنفيوردماإلىاستناداَبمسلام"التذهب1:لهيتهللكن"لسلام

11.بسلامآبائكإلىفتمضيأنتا

ليدرسالدينيالمعهدويدخلالمعبدمنيخرجمنحيا:برلينهيالرببطقال

:84/8مزاميرفيوردماإلىاستناداَالسكينة)الشمخين!ا(برؤيةيحظىفإنهالشريعة

11.صهيونفيالنهقُدّاميُرَوْنقوةإلىقوةمن"يذهبون

هذافبيسزيحونلاالثريعةدارسيافي:رافعننقلاَآشيبرحياالرب!قال

ماإلىاستناداآخر(إلىللدرسمكانمناينئقلون)حيمشاالاَق!العالمفيولااالعا

".صهيونقيالثهقدا!يرونقوةإلى0قومن"يذهبون848/مزاميرفيدور

فيالسلاميفشونالشريعةدارسيإنحنينا:الربيعننقلاَإليعزرالربيقال

11كثيزابنيكوسلامالربتلاميذبنبكوكل1311الم45إشعياءفيوردكماالعالم

جزيل"سلام911/165مزاميرفيورد!،(،يبنوك)منتقرألكن()بنيكتقرألا

فيسلام"ليكن122/7مزاميرفيوردكمامعثرة"،لهموليسلثريعتكلمحبي

21مزاميرفيوردكما"،قصوركفيراحةابراجك A /1 Yوأصحابي)خوتيأجلامن

1مزاميرفيوردماكا،بكاسلاملأقولن 9 12/ Yألتمسإلهناالرببيتاجلاعن

شعبهْيباركالرب،لشعبهعِرايعطي11(لرب9211/مزاميرفيوردكماخيرَا"،لكِ

11.بالسلام
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المعت!ياق

لموضوعا

الأولالفصل

"..........!........،-.....؟..،.............+...........ء.........!....،أمشنا9الأولالتشريع

.....................0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001!رالجمااIلشرحا

.......،............................"...........،..........!............(ب)مشناالثانيالئشريح

ا.............+..........+.......،...........!..........؟.،0/001000000!()مشناالئالثالتمشريع

.،.....؟..؟...!..-...".......................................+،........د()مشماالرابعالتشريع

....................................+.............+..................،هـ()مشناالخامسالتشريع

الثانيالفصل

.........................................،.ء...........................+أأمشنا+9الآولالتشريع

+.........................+...".................................-.................!الجماراأالشر!

............-...-00،00000001......+..+،..+............-.................ب()مشناالثابْالتمثريع

-..ا.......!.00001.....+،...............+..............-..+.-........،!!()مشناالثالثالتشريع

الضفحه

أ؟ا

152

2؟ا

152

163

164

M

167

177

M

181

181

IAY

M

M

102

ا؟2
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-(ثدالماد!المللعي!-الخ!د!-الصداة-ادطىالتل!ود

.لموضرعا

...............................................".......................د()مشئاالرابعالت!ثريم

الثالثالفصل

255

215

000000000000000512.-..........................................ء.............!امشنا!لأول!االثشر-

00000001000000000000000،0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000512!رالجماا!لشرض!ا

yrv....،..........."................ا....................،....،...،...!00000ب!)مشغاالثانيالتشريع

0000000000232-...........................................................،.........00101(رالجماا)لعصرصك!ا

23ا.........،...........000000000000000000000000000000000010000000000000ْب()مشناالثالثالتثريع

00000000000000000000000000000100632+..........................................،........،(رالجماا)لشرحا

942................................................!......................."د()مشناالرابعالتشريع

.0001+....."......،00000000000000000000100001+..."...................................(ابىلجماا)فرخا

255

272.............،.............................،......،....،.+،0،000000000هـ()مثناالخامسالشثريع

000000000،00000،00272".................،.."...........".......................1..0!......(رالجماا!لشرض!ا

الرابم.الفصل
275

275.........،...،....."........".!.."....................".............ء.."!امشنا9لأولاالتئريع

0000000000000000572:................0000000000000000010000000000000005-00000000000005"رالجماا!لشرحا

592ا.-..............-..00000000000000000000000،000000،000،،0000000000000000ب(-)مشناالثانيالتشريم

592

292..................+!.......................................ء........00جى()مشأالثاكالتشزفي

000000000000000000000000292"............................،...........................ت...(رالمحماا)لمحزح!ا0

...................+..!...!..*....000000000000000000001..+...!.ء.........د()مشناالرابع0الت!ثريع

532

353

353
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لْايال!حفا

الموضوع.

الخامسألفصل

الصفحة

357

753.................................................ا...................-.00"أ!شنا!لأولىاالتشريع

63لأ،.....،.-..................................-......،....!.-،....................،..!لجماراا9لشر!ا

325.......ا+...................................ا..*.ا...!،.......،،....."..،ب()مشناالثاف!ألتشريع

0000000000000000،000000000000000100000000000000000623"..0000000000001-..................(رالجماا)لمثر!ا

833...1.....11............................1....................+.......!()مشناالثالثالتشريع

.....................،0001.-..".!......001"...0000000000000001!...!........-،،..+...(راب)1ل!ثر!ا

ا...-...........،.........،..،+........،..-.00000000000001.....".........د()مشناالرابمالتشريع

..............................................................+.......هـ()مشناالخامسالنشريع

السادسالفصل

335

332

؟33

335

rro

933

933......................................،................،".00000000000000،أمشنا"الأولالتشريع

933................................................،...-.،00000000000000000،000000000،الجمارالاالشرخ

375............ا.......،.....،-........"..000100000000000000000000000000000ب()مشناالثانيالتمثريع

.........................،....-..........+.،..،......................+.+....+....ء...(رالجماا)لشر!ا

375

372......+-.+......................................!..........+........ء..!()مشناالثالثالتشريع

00000273.+...........00000000000000/001ء......000000000000000000000000000000000000000001(رالجماا)لشر!ا

374.............ء.........................-.،+.،..-.+،....................."د()مشناالرأبحالتمثريع

73بم.:.000،000001".....".......ة..............0003"+....،...0001"..+.....................(رالجماا)لشر!ا

00000000000937................................................ء........"هـ()ماثحناالخامسالتمثريع

0000973د................................-............-............،..!0000000000.01!.".".(رالجماا)لشر!ا
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ا!دثدا؟(اتغسي!-الحكاءنحطلهةَا-ك!اتث)د3التل!

امو!رع
الكخ!حش

00000000000000000000/000000000500000،0000000000000000000000000000000038و!أمشنانسادسااتتثريه! M

1rA

388.........................................+..0000000000010000000000000000ز(أدصئخاال!ابعاك!ضريع

388

000000000000000000000000000،000593:........................................(ض!شا3!حص)-نأتكاالت!مر-ا

"93

0593السابمالفصل

000000000000593."...".....-..............................."................"أثحت!حنا"لى!-رلاانتحضر-ح!

00،693!..0000001".................،.،...........،....................................(،،ارانجبأ)؟ض!الثىِ

458..............،.."......................:.........!000001000011000000000ب()مئشاالانيالتريع

0000000000000،000000000000000000000954ت............!،................000000000000000،001(راجهـاا)لشرخcا

000000000000000000000000000000000000000،24..ء.................،.........!()مشنالثالثانت!ر-ا

1Y؟

0424!...........،00001.......00000000.....:.............ء......،.............د(أحشناالرأب!لح!ربصأا

؟42

42500000000000000000000000000000000000000000،00000000000000000000000000،0)لشناالخامسانتسريىن ) A

000000000000000000000000000000000000000000524"...،................................-......(رابإ11ثر-غا

لم33الثافنالفصل

33!ا..........+.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000!أمشناأالآولهاالتنَرييم

........................................."..ء........."....+.:..........!بط)مسنانيالثاالخ!ر-

534
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436
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ْال!حلويقا

لصفحةَالموضوجا
43ْ7....،......!..............................ءا.....،..................-.%(إمشناالثالثالتشرايع

437:...000.إ....-................................+....+...............++..."...............)الجمارا(الشزخ

438....-.000..................."".....ة............-.....!،....ة.0000001.."د()مشناالرابعالتشريع

438.....،+،.................،....،...................؟.........!...........-............)الجمارا(الشرض!

000000000000000000،0000000000،00000000000.*.....،.....................943)مشناالخامسالتشريع )A

0000000000000943..*............................ة."...................".................)الجمارا(الشرح

544.......،................،...........................،............ر..و()مشناالسادسالتشريع

000000000000000001...........+!00000000001.............................-...+.،.+.....ة)الجمارا(المثرخ
f f q

6؟44.....-..........؟..........:00000000000000001001...............-..00000.از()مشناانسابعالتشريع

00،0000644.ا...........؟.......:010000000000000000000000000000000000000000000000000000000)الجمارا(الشرخ

448................................................................+0،0100010()مشناحالثامنالتشريح

.4بم0000008."....ة...!...ا.....".....................،......+..+........+.......-.-..000،1)الجمارا!لشر!ا

00154التاسعالفصل

000000000000،00000000000000000000000000001154......،.....".........ء.......-!أمثشا"الأولالنشريع

4ة0001.-..-....................0005..ءهـ..............................................!لجماراا)الثمرج

948...............................".........ا..-.........".،000000000000000(ب)مشناالثابْالتئريع

.+94-"....م..ة..................................ا..................".........................()الجماراالشر!

694..................ا......ْ.........-..0000000000000000000،،000000000000!()مشئاالثالثالتشريع

000000000694...".+.....)........00000000000000000001.-....".........ا.......................()الجماراالم!رص!

0994.."......!..!......؟000............!0000000000000001....................".د()مشناالرابعالتمثريع

000000000000،994.*".000"...................+"....،......................!..-.........!..()الجماراالشرخ

0000001000000000000000000،000،00000000001000001553...؟0000000000000000000هـ()مثبناالخامسالتشريع
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لحكاءا-الصللة-كالذا)لتل!ودا

...........00001(رالجماا)لشرخ!ا

(و)مشناالسادسالتشريع

..".............)الجمارا(الثرح

...ز()مشناالسابعالشريع

................الجمارا()الشر!

536

-لف!!ثلرلم(

الصفحةلموضسسوعا

3"فى

031

(ol
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